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Polskiego Towarzystwa Storczykowego „ORCHIS”
W i t a m s e r d e c z n i e ,
Niniejszym przekazuję w Państwa
ręce pierwszy (a właściwie zerowy)
numer biuletynu informacyjnego naszego Towarzystwa. Numer ten z
oczywistych przyczyn będzie poświęcony powołaniu Towarzystwa. Stoi
przed nami wiele zadań, jednak mam
nadzieję, że uda nam się publikować
biuletyn w miarę regularnie – myślę,
że każdy z nas powinien czuć się
jego autorem.

Sprawozdanie
z posiedzenia
K o m i t e t u
Założycielskiego
W dniach 27-28.12.2006 w Nadarzynie k/Warszawy obradował Komitet Założycielski w składzie:
Krzysztof Andrzejewski, Przemysław Baraniecki, Marek Fiedor, Ewa Grochala, Włodzimierz Grochala,
Witold Hanak, Jan Kucharzyk, Kazimierz Oboza, Samuel Odrzykoski, Zofia Romańska-Oboza
Celem posiedzenia komitetu było powołanie stowarzyszenia zwykłego, zgodnie z Ustawą „Prawo o
stowarzyszeniach” (Dz.U.1989 Nr 20 poz. 104 art. 40).
W trakcie burzliwej dysputy określono nazwę stowarzyszenia, która brzmiała będzie Polskie Towarzystwo
Storczykowe „ORCHIS”. Wybór nie był prosty, gdyż na przeszkodzie stawały nam kwestie językowe,
logiczne oraz formalne. Udało się jednak osiągnąć konsensus, który w mniejszym lub większym stopniu
satysfakcjonował wszystkich uczestników spotkania.
Następnie uchwalono regulamin stowarzyszenia. Szkielet regulaminu został oparty na zarejestrowanym
już statucie Warszawskiego Towarzystwa Miłośników Orchidei. Cały regulamin został przygotowany w ten
sposób, by w okresie późniejszym mógł zostać wykorzystany bez większych zmian, przy rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Większość czasu spędziliśmy jednak na określaniu celów stowarzyszenia i metod działania.
Cele zostały określone dość ogólnie :
– Działania wspierające ochronę rodzimych gatunków storczyków i ich siedlisk
– Popularyzacja wiedzy o gruntowych gatunkach storczyków
– Inicjowanie prawotwórczych działań na rzecz tworzenia dobrego prawa i dobrej praktyki ochrony,
zachowania, reintrodukcji, hodowli i uprawy oraz upowszechnianie tego prawa.
Dużo dokładniej określone zostały wytyczne do działań:
1. Tworzenie mapy występowania gatunków storczyków gruntowych (inwentaryzacja zasobów Polski),
współpraca w tym zakresie z wybranymi ośrodkami naukowymi w celu wymiany informacji.
2. Tworzenie i uczestniczenie w realizacji projektów badawczych w zakresie ochrony, zachowania,
reintrodukcji, hodowli i uprawy storczyków gruntowych
3. Współpraca z organami zarządzającymi obszarami chronionymi i cennymi przyrodniczo w celu prowadzenia działań aktywnej ochrony, w tym wskazywanie potencjalnych zagrożeń i przeciwdziałanie im.
4. Krzewienie wiedzy o biologii, uprawie, hodowli i ochronie storczyków gruntowych.
5. Prowadzenie biblioteki wydawnictw kierunkowych i udostępnianie członkom Towarzystwa wykazu
literatury.
6. Prowadzenie strony internetowej Towarzystwa.
7. Organizowanie i prowadzenie badań terenowych i wycieczek edukacyjno-krajoznawczych.
8. Rozprowadzanie materiałów promujących działalność Towarzystwa, prowadzenie działalności
wydawniczej.

9. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami, instytucjami naukowymi i ogrodami botanicznymi zajmującymi się ochroną, uprawą i hodowlą storczyków gruntowych, także za granicą.
10. Organizowanie okresowych spotkań,ekspozycji osiągnięć uprawowych, konferencji i udział w konferencjach oraz wystawach.
11. Wykup gruntów i organizowanie na nich prywatnych obszarów chronionych.
12. Przenoszenie na wtórne stanowiska roślin zagrożonych przez gospodarczą działalność człowieka,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
13. Prowadzenie banku nasion i bulw roślin przeznaczonych do uprawy i reintrodukcji. Bank prowadzony
będzie w zgodzie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym i w zgodzie ze standardami międzynarodowymi.
14. Podejmowanie innych prac i działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy o biologii, ochronie,
hodowli i uprawie storczyków gruntowych.
15. Działania prawotwórcze w zakresie regulacji ochrony, uprawy, hodowli i handlu storczykami gruntowymi.
16. Wydawanie opinii w sprawie planowanych działań gospodarczych na terenach występowania storczyków
w Polsce.
Na sam koniec pozostawiliśmy sobie wybór władz stowarzyszenia...
prezes – Witold Hanak, wiceprezesi – Jan Kucharzyk, Marek Fiedor. Zarząd w tym składzie będzie funkcjonował do czasu kolejnego zjazdu , w konsekwencji którego zostanie przeprowadzona rejestracja w KRS
(nie dłużej jednak niż rok). Należy się spodziewać, że rejestracja odbędzie się w okolicach połowy
bieżącego roku.

Następnie – by nie tracić czasu, rozpoczęto pracę nad pierwszymi projektami:
„Mapowanie storczyków” - koordynator: Marek Fiedor.
Jego zadaniem będzie opracowanie standardów, wg. których członkowie stowarzyszenia mogli by pomagać
w budowaniu bazy danych występowania poszczególnych gatunków na terenie kraju. Szacowany czas
zakończenia projektu – kwiecień 2007. Krótko mówiąc – wytyczne i formularze dobrze by były gotowe
przed pierwszymi kwitnieniami....
„Strona WWW” - koordynator: Jan Kucharzyk.
Celem jego działania będzie przygotowanie projektu strony WWW stowarzyszenia. Szacowany
czas zakończenia projektu – kwiecień 2007
„Prześwietlanie muraw kserotermicznych” - koordynator: Jan Kucharzyk
Jako, że jedną z większych bolączek obszarów chronionych jest sukcesja drzew i krzewów, zatem zadaniem
tego projektu jest rozpoznanie możliwości współpracy z organami zarządzającymi owymi obszarami,
a następnie w porozumieniu z nimi i w zgodzie z literą prawa – przeprowadzanie siłami stowarzyszenia
prześwietlania wyznaczonych obszarów. Projekt ma charakter ciągły.

„Historia ochrony storczyków w Polsce” - koordynator: Ewa Grochala
Opracowanie materiałów na ten temat powinno być dla nas doskonałą inspiracją do dalszych działań.
Opracowanie to powinno się znaleźć docelowo na stronie WWW stowarzyszenia
„Jak to robią za granicą” - koordynator: Krzysztof Andrzejewski
Jego zadaniem będzie „podpatrzenie” w jaki sposób realizują cele związane z ochroną, propagowaniem
wiedzy i kreowaniem prawa inne stowarzyszenia w Europie. Jan Kucharzyk i Marek Fiedor wspomogą ten
projekt swoimi kontaktami ze stowarzyszeniami niemieckimi i słowackimi. Projekt ma charakter ciągły.
„Co każdy wiedzieć powinien” - koordynator: Krzysztof Andrzejewski
Projekt ma za zadanie opracowanie pytań do FAQ – czyli odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w
zakresie działań związanych z ochroną, reintrodukcją, hodowlą, uprawą ... i wielu innych zagadnień, które
mogą się pojawić w związku z naszą działalnością. Odpowiedzi mogły by być przygotowywane w terminie
późniejszym przez członków stowarzyszenia specjalizujących się w danym temacie, bądź na podstawie
posiadanej literatury.
„Rejestracja” - koordynator: Witold Hanak
Trudno nazwać to projektem. Będzie to po prostu zespół działań, które mają na celu doprowadzić do
rejestracji stowarzyszenia w KRS.
Na koniec mam przyjemność ogłosić otwarcie konkursu na logo stowarzyszenia.
Zasady konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty – mogą brać w nim udział wszystkie zainteresowane osoby.
2. Logo powinno oddawać charakter działalności stowarzyszenia
3. Logo powinno zostać wykonane w dwóch wariantach – kolorowym i czarno-białym
4. Wyboru logo stowarzyszenia dokona Komitet Założycielski
5. Autor zwycięskiego logo przeniesie nieodpłatnie prawa autorskie na stowarzyszenie
6. Prace proszę przesyłać do 28.02.2006 na adres wit6xra@interia.pl
W tej chwili trudno mi obiecywać jakieś nagrody, jednak myślę, że jakaś niespodzianka będzie na pewno :)
Opracowanie - Witold Hanak
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