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Na początku 1980 r. Tadeusz Kro-
toski (będący już wówczas współpra-
cownikiem Stacji Ornitologicznej PAN 
w Gdańsku i Zakładu Ochrony Przy-
rody PAN w Krakowie) dojrzał do po-
mysłu zrzeszenia ludzi zajmujących się 
ornitologią na Górnym Śląsku. Zwró-
cił się w tym celu do Jerzego Ptaszyka, 
ówczesnego sekretarza Zarządu Sekcji 
Ornitologicznej PTZool., która przygo-
towywała w tym okresie pierwszy spis 
adresowy ornitologów polskich. W od-
powiedzi otrzymał propozycję utworze-
nia Koła PTZool. z siedzibą w Rybniku 
(jako centralnie położonym mieście) dla 
osób znanych już ze swej ornitologicznej 
działalności. Według danych Sekcji – od 
Bielska Białej po Tarnowskie Góry – było 
25 takich osób. Wypada w tym miejscu 
wspomnieć, że Tadeusz Krotoski znał 
osobiście wtedy jedynie Alojzego Ma-
gierę, Tadeusza Szymurę oraz Henryka 
Szymiczka.

Ostatecznie rozpoczęto starania o 
utworzenie Koła z siedzibą w Katowi-
cach – mieście uniwersyteckim, mają-
cym stosunkowo dobre połączenia po-
przez komunikację publiczną z całym 
regionem. Korespondencja w sprawie 

założenia Koła trwała blisko rok. Tylko 
dzięki olbrzymiej determinacji Tadeusza 
Krotoskiego starania te przyniosły efekt. 
W kwietniu 1981 r. Tadeusz Krotoski zo-
stał wybrany do Zarządu Katowickiego 
Oddziału PTZool. Było to o tyle ważne, 
że Koło Ornitologiczne mogło podlegać 
wyłącznie Zarządowi miejscowego Od-
działu.

28.09.1981 r., o godz. 16, w Katowi-
cach, przy ul. Bankowej 9, w budynku 
Wydziału Biologii i Ochrony Środowi-
ska Uniwersytetu Śląskiego odbyło się 
pierwsze konstytucyjne zebranie Kato-
wickiego Koła Sekcji Ornitologicznej 
Polskiego Towarzystwa Zoologicznego 
(nazywanego w skrócie Górnośląskim 
Kołem Ornitologicznym). Na zebranie 
przybyło 26 osób (spośród 36 zaproszo-
nych, zajmujących się obserwacjami pta-
ków w regionie) oraz goście: Jan Bednorz 
(przewodniczący SO PTZool.), Jerzy Pta-
szyk (sekretarz), Kazimierz Czechowicz 
(przewodniczący Oddziału Katowickiego 
PTZool.), Tadeusz Stawarczyk z Muzeum 
Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Woj-
ciech Grabiński z Zakładu Ekologii Pta-
ków Uniwersytetu Wrocławskiego. Na 
zebraniu pojawili się także młodzi adepci 
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ornitologii (Jacek Betleja, Wiesław Chro-
mik, Adam Dybich i Gustaw Schneider), 
którzy już od roku spotykali się w Ogro-
dzie Zoologicznym w Chorzowie na spo-
tkaniach organizowanych przez Piotra 
Cempulika. W wyniku jawnego głoso-
wania, na prezesa Koła wybrano właśnie 
Piotra Cempulika, jedynego wtedy zawo-
dowego ornitologa w tej części Górnego 
Śląska. Sekretarzem został Tadeusz Kro-
toski.

W dniach 12-16.09.1983 w Katowicach 
odbył się Zjazd PTZool, na którym Tade-
usz Krotoski został wybrany do zarządu 
sekcji ornitologicznej. 12.11.1983 – na 
Zjeździe Ornitologów Śląska we Wro-
cławiu – powołano do życia nieformalny 
Klub Ornitologów Śląska z siedzibą we 
Wrocławiu. Podczas Zjazdu ustalono 
m.in. wzór odznaki Klubu - wizerunek 
ślepowrona na zielonym tle oraz posta-
nowiono corocznie nagradzać najbardziej 
zasłużonych ornitologów na Śląsku Złotą 
Odznaką Klubu. Wielkim wyróżnieniem 
było to, że jako pierwsi odznakę otrzy-
mali właśnie Górnoślązacy – Piotr Cem-
pulik i Tadeusz Krotoski.

Działalność Koła nie ograniczała się 
tylko do odpowiedzi na apele i włącza-
nie się w przedsięwzięcia na skalę ogólno-
polską lub regionalną. Już od samego po-
czątku Koło realizowało również własny 
program. Z inicjatywy Piotra Cempulika 
zinwentaryzowano niezamarzające cieki 
wodne w przemysłowej części Górnego 
Śląska. Dzisiaj wydaje się to banalnie pro-
ste, ale w tamtych latach nawet zdoby-
cie dokładnej mapy topograficznej wią-
zało się z trudnościami. Inwentaryzacja 
miała istotne znaczenie m.in. dla prawi-
dłowego przeprowadzenia zimowych li-

czeń ptaków wodno-błotnych w regionie. 
Do tych, trwających do dziś, systematycz-
nych liczeń przystąpiono zimą 1982/1983, 
a przez pierwsze 10 lat koordynował je w 
Kole właśnie Piotr Cempulik. W pierw-
szym roku działalności, za sprawą Tade-
usza Krotoskiego, przystąpiono także do 
inwentaryzacji gniazd bociana białego. 

Sekretarz Koła – Tadeusz Krotoski 
– prowadził ożywioną promocję Koła, 
której celem było werbowanie nowych 
członków. Stworzył także statystykę ak-
tywności poszczególnych członków i dbał 
o to, aby każdy, kto dobrze pracuje, był 
doceniany. Był to niewątpliwie dobry spo-
sób na podnoszenie kwalifikacji i syste-
matyczne przekazywanie przez członków 
Koła wyników z prac terenowych do wro-
cławskiej Kartoteki Awifauny Śląska.

Prowadzone przez Piotra Cempulika 
od 1982 r. badania nad awifauną stawów 
Wielikąt, doprowadziły w drugiej poło-
wie lat 80. do trwających 10 lat starań o 
nadanie obszarowi odpowiedniego sta-
tusu ochrony prawnej. Największe zasługi 
na rzecz ustanowienia na tym obszarze 
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
posiada Tadeusz Krotoski. Duże zna-
czenie miały również informacje, jakie 
na temat łamania prawa w obrębie tego 
kompleksu stawowego przekazywał Ro-
man Pieła. 

W podobnym czasie, Tadeusz Krotoski 
rozpoczął badania nad awifauną rezer-
watu Łężczok. Ich wyniki przyczyniły się 
m.in. do tego, że w 1987 r. Wojewódzki 
Konserwator Przyrody w Katowicach za-
akceptował rozszerzenie powierzchni re-
zerwatu o dotychczasową otulinę w części 
północnej i północno-wschodniej, czyli 
przede wszystkim o przyległy kompleks 
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Fot. 1. Wspólny wyjazd nad Biebrzę w maju 1988 r. Od lewej: Adam Śmietana, Mariusz Ostań-
ski, Dariusz Szlama, Marzena, Henryk Kurek, Gustaw Schneider, Jacek Betleja, Piotr Majewski
Photo 1. The trip to Biebrza Marshes in May 1988

leśny. 
W 1986 r. Tadeusz Krotoski – zaznajo-

miony ze środowiskiem krajoznawców – 
podsunął pomysł opracowania monogra-
ficznego jednego z numerów czasopisma 
Krajoznawca Górnośląski, który w całości 
byłby poświęcony ptakom. Pomysł ten zo-
stał zrealizowany i w sumie ukazało się 7 
artykułów dotyczących wybranych miejsc 
i ptaków na Górnym Śląsku, przygotowa-
nych przez członków Koła.

W 1987 r. Adam Mrugasiewicz, za-
apelował o zabezpieczenie przed dal-
szym niszczeniem na skutek falowania 
wyspy na stawie Hałcnowiec w Ligocie 
koło Czechowic-Dziedzic. Na wyspach 
znajdujących się na tym stawie znajdo-

wało się jedno z niewielu wówczas miejsc 
gniazdowania ślepowrona w Polsce. Or-
nitolodzy górnośląscy odpowiedzieli na 
ten apel, a koordynatorem podjętych prac 
zabezpieczających został Zbigniew Wa-
siński, który wywiązał się z podjętego za-
dania bardzo dobrze. Ze względów finan-
sowych Koła nie było stać na wynajęcie 
ciężkiego sprzętu, zwrócono się więc do 
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody 
o pomoc w zrealizowaniu tego przedsię-
wzięcia, co zakończyło się sukcesem. W 
1990 r. członkowie Koła umocnili brzegi 
wyspy, na której  w następnym sezonie 
do lęgu przystąpiły 54 pary ślepowrona. 

W 1988 r. rozpoczęto prace zmierza-
jące do opracowania „Atlasu ptaków lęgo-
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wych Gliwic”, którego pomysłodawcą i 
koordynatorem był Piotr Cempulik. Po-
wstały zespół badawczy, w latach 1988-
1990 badał ptaki miasta na wyznaczo-
nych kwadratach o powierzchni 1 km2. W 
czasie tych niezmiernie trudnych i czaso-
chłonnych prac zdarzały się też wypadki, 
z perspektywy czasu dosyć komiczne, jak 
np. zatrzymanie Piotra Cempulika, przy-
łapanego z lornetką skierowaną w stronę 
zakładów przemysłowych i zamknięcie 
go w pomieszczeniu zakładowym. Publi-
kacja dotycząca ptaków lęgowych Gliwic 
ukazała się z dużym opóźnieniem w 2007 
r. (Betleja i in. 2007).

Na początku lat 90., także z inicjatywy 
Piotra Cempulika, powstał Bank Infor-
macji Awifaunistycznych Muzeum Gór-
nośląskiego (BIAMG). Celem nie było 
stworzenie konkurencyjnej bazy danych 
dla wrocławskiej kartoteki, prowadzonej 
wówczas przez ZEP UWr., ale regional-
nego banku, który wszystkie informacje 
miał przekazywać do centrali we Wro-
cławiu. Jednocześnie, będąc bliżej orni-
tologów z Górnego Śląska, miał jeszcze 
bardziej mobilizować do terminowego 
przekazywania danych. Prowadzeniem 
BIAMG (obecnie zwanym BIA GKO) zaj-
mował się Jacek Betleja. Czynił to w zasa-
dzie do samego końca, kiedy to przesta-
rzałą wersję kartoteki w naturalny sposób 
zastąpiły aplikacje internetowe. Przez 
cały okres działalności Koła w BIAMG 
zgromadzono około 65 tys. rekordów z 
obserwacjami ptaków.

W dniach 30.09-1.10.1989 w Szymoci-
cach odbyło się wyjazdowe, jubileuszowe 
50. zebranie Koła. Zorganizowaniem tego 
terenowego spotkania zajął się Henryk 
Szymiczek. Od 1989 r. ustalono stałe 

terminy spotkań, które odbywały się w 
drugi piątek każdego miesiąca w sezo-
nie jesienno-zimowym. Korzyścią była 
możliwość zarezerwowania sobie wolnego 
czasu na takie spotkania z wielomiesięcz-
nym wyprzedzeniem oraz zaoszczędze-
nia pieniędzy wydawanych na wysyłanie 
zawiadomień. 

W działalność członków Koła – poza 
pracami dotyczącymi badań awifauni-
stycznych – na stałe wpisana była ochrona 
przyrody. Przykładowo Mariusz Ostań-
ski, po opracowaniu wyników badań nad 
awifauną lęgową grądu koło Zdzieszowic, 
zwrócił się do Wydziału Ochrony Środo-
wiska Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 
z propozycją nadania temu fragmentowi 
lasu odpowiedniego statusu ochrony 
prawnej. Przez wiele lat także Henryk Ko-
ścielny oraz Krzysztof Belik starali się o 
nadanie odpowiedniego statusu ochrony 
prawnej dolinie Małej Panwi. Dopiero w 
listopadzie 2006 r., podczas sesji wyjaz-
dowej, Wojewódzka Rada Ochrony Przy-
rody w Katowicach przedstawiła projekt 
nadania dolinie tej rzeki statusu obszaru 
chronionego krajobrazu pod nazwą Do-
lina Małej Panwi.

Członkowie Koła podejmowali liczne 
prace ochroniarskie na szczeblu lokal-
nym, jak chociażby zorganizowana przez 
Zbigniewa Chrula akcja przygotowania 
skarpy dla kolonii brzegówek na zbior-
niku Dzierżno Duże, czy zrealizowana z 
powodzeniem (na podstawie ekspertyzy 
Mariusza Ostańskiego i Piotra Cempu-
lika) inicjatywa oznakowania linii wyso-
kiego napięcia (poprzez rozwieszenie syl-
wetek ptaków drapieżnych), przecinającej 
rzekę Kłodnicę w jej ujściu do zbiornika 
Dzierżno Duże. W 1993 r. Koło złożyło 
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wniosek o nadanie statusu ochrony praw-
nej tzw. „Żabim Dołom” – położonym 
na obszarze Bytomia i Chorzowa stawom 
zapadliskowym i hałdom, stanowiącym 
cenne siedlisko przyrodnicze. Uzasad-
nienie stanowiły m.in. wyniki badań nad 
awifauną lęgową oraz biologią i ekologią 
bączka, prowadzone na tym terenie w la-
tach 80. przez Piotra Cempulika. Po kilku 
latach starań powołano tam ostatecznie 
zespół przyrodniczo-krajobrazowy. 

W 1989 r. Piotr Cempulik nawiązał 
kontakt z Grupą Awifaunistyczną Je-
ziora Bodeńskiego. Współpraca ta przy-
niosła również korzyści materialne. Koło 
wzbogaciło się o dofinansowaną przez 
niemieckich i szwajcarskich kolegów lu-
netę KOWA oraz o przekazane przez nich 
książki i klucze terenowe. Ponadto od tego 
czasu do Biblioteki Muzeum Górnoślą-
skiego regularnie przesyłane są z Biblio-
teki Max-Planck Institut für Ornitho-
logie kolejne zeszyty „Vogelwarte” oraz 
„Journal für Ornithologie”. Warto wspo-
mnieć także o kontaktach z ornitologami 
z Czech. Na zaproszenie Tadeusza Kro-
toskiego obchody 10-lecia Koła w 1990 r. 
uświetnili swoim przybyciem Jiří Hude-
ček, Dušan Boucný i Zdeněk Polášek – 
członkowie Rady Redakcyjnej czasopisma 
„Acrocephalus”, należącego do Śląskiego 
Stowarzyszenia Ornitologicznego (Slezská 
Ornitologická Společnost) w Ostrawie. 
Obchody odbyły się jesienią w Muzeum 
Górnośląskim w Bytomiu. W sali kon-
certowej miała miejsce część oficjalna z 
wykładami i pokazami slajdów. 

W latach 1989-1991, w lasach poło-
żonych w powiecie tarnogórskim i lu-
blinieckim Krzysztof Belik, Ryszard Er-
lekampf oraz Henryk Kościelny, który 

był pomysłodawcą i liderem grupy, pro-
wadzili badania ornitologiczne. Była to 
pierwsza próba zbadania i opracowania 
awifauny tak dużego obszaru leśnego na 
Górnym Śląsku. Powierzchnia ponad 100 
km2 obejmowała kilka środowisk – od po-
gorzelisk po typowy bór sosnowy. Prace 
ukończono w 1991 r., a w ramach podsu-
mowania Henryk Kościelny wygłosił re-
ferat na XII Zjeździe Ornitologów Śląska 
we Wrocławiu. 

Podczas trzecich wyborów władz Koła 
w 1992 r. Piotr Cempulik, pomimo na-
mowy znacznej części zebranych, nie 
zgodził się ponownie kandydować na 
prezesa. Zrezygnował również Tadeusz 
Krotoski, któremu za ogromne zasługi 
jednogłośnie przyznano dożywotni tytuł 
Pierwszego Sekretarza. Po zdecydowanej 
namowie Piotra Cempulika, swoją kandy-
daturę i wybór na prezesa zaakceptował 
Jacek Betleja (pełniący tę funkcję nieprze-
rwanie do czasów obecnych).

Na początku XXI w. Koło organizo-
wało wiele akcji terenowych – np. akcję 
„Siewki 2000”, w ramach której kontro-
lowano archiwalne stanowiska lęgowe ry-
cyka, krwawodzioba i kszyka oraz szu-
kano nowych miejsc ich występowania. 
Akcja „Lasy 2001” polegała na penetro-
waniu przez członków Koła najmniej zba-
danych w regionie terenów leśnych – np. 
w Rybniku czy pod Kędzierzynem-Koź-
lem. Wyniki z tych inwentaryzacji, po za-
kończonym sezonie lęgowym trafiały do 
BIAMG. 

Kolejny okrągły jubileusz, czyli 20-le-
cie Koła, świętowano uroczyście na koszę-
cińskim zamku w dniach 24-25.09.2001. 
W spotkaniu wzięło udział ponad 70 
osób, a obchody uświetnili swą obecno-
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Fot. 2. Rybnik-Pniowiec, 19.08.1988. Od lewej: M. Baran, Andrzej Sojka, Tadeusz Krotoski, Henryk 
Szymiczek, Stanisław Masorz
Photo 2. Birdwatching in Rybnik-Pniowiec, 19 August 1988

Fot. 3. Wielikąt, jesień 1992 r. Od lewej: Eugeniusz Plewnia, Marian Koźlik, Wiesław Chromik, Ma-
riusz Rojek, Henryk Szymiczek, Adam Szymański, Henryk Kościelny, Piotr Ryś, Michał Włodarz, 
Krzysztof Henel, Mariusz Dłużak, Bernard Pawlik, Jan Wilk
Photo 3. The trip to Wielikąt fish ponds, autumn 1992
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ścią profesorowie z Uniwersytetu Wro-
cławskiego – Andrzej Dyrcz i Ludwik 
Tomiałojć. Podczas sesji referatowej 
przedstawiono historię śląskiej ornito-
logii (Tadeusz Hadaś), omówiono aktu-
alny stan poznania awifauny Śląska (prof. 
Andrzej Dyrcz), podsumowano zmiany 
w awifaunie Polski (prof. Ludwik Tomia-
łojć), a także zaprezentowano pokaz prze-
źroczy regionalnych fotografów (Marcina 
Karetty i Henryka Kościelnego).

W 2003 r., za prowadzenie monito-
ringu chronionych gatunków zwierząt, 
GKO zostało uhonorowane nagrodą 
pieniężną przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska. Nagroda ta została 
przeznaczona na książki, materiały edu-
kacyjne i sprzęt terenowy dla najbardziej 
aktywnych i zasłużonych członków Koła.

Począwszy od sezonu jesiennego 2004 
r. comiesięczne spotkania Koła przenio-
sły się z Uniwersytetu Śląskiego w Kato-
wicach do budynku Muzeum Górnoślą-
skiego w Bytomiu, gdzie odbywają się do 
dziś. 

W dniach 14-15.10.2006 r., również w 
Koszęcinie, odbyła się konferencja z oka-
zji 25-lecia GKO, w której uczestniczyło 
80 osób. Referaty wygłosili m.in. prof. To-
masz Wesołowski z Uniwersytetu Wro-
cławskiego (wyniki 30-letnich badań nad 
awifauną Puszczy Białowieskiej), Tadeusz 
Mizera (stan polskiej populacji bielika), 
czy Czesław Tyrol (w leśnej dolinie Ma-
łej Panwi). Ponadto Piotr Cempulik i Ewa 
Pyśk przypomnieli historię i najważniej-
sze osiągnięcia członków Koła, a Jacek Be-
tleja przedstawił plan pracy na następne 
25 lat. Wieczorem i w ciągu całej nocy 
– przy uginających się stołach – trwała 
ornitologiczna biesiada, w czasie której 

prowadzono szczere rozliczenia z prze-
szłością oraz entuzjastycznie planowano 
przyszłość. Następny dzień rozpoczął się 
wspólnym śniadaniem, po którym nastą-
piły wyjazdy w teren – na staw Posmyk i 
stawy Wielikąt.

W latach 2007-2014 nad zbiornikiem 
Świerklaniec członkowie Koła, pod prze-
wodnictwem Szymona Beucha, organizo-
wali późnym latem i jesienią obozy ob-
rączkarskie. Obozy te, prócz możliwości 
udziału w badaniach i obserwacji ptaków, 
były dobrą okazją do rozmów o przeszło-
ści Koła i snuciu planów na przyszłość. 
Właśnie podczas jednego z takich obo-
zów, w sierpniu 2011 r., zrodził się po-
mysł, aby GKO redagowało czasopismo 
ornitologiczne o znaczeniu regionalnym. 
Jeszcze w tym samym roku, podczas ob-
chodów 30-lecia GKO organizowanych 
w dniach 24-25.09 w Ustroniu, Zarząd 
Koła przedstawił redaktorowi naczel-
nemu „Ptaków Śląska” prof. Andrzejowi 
Dyrczowi propozycję współtworzenia 
czasopisma. Po przychylnym przyjęciu 
pomysłu przez Profesora, już na początku 
2012 r. wydany został 18 numer czasopi-
sma, współrealizowany z Zakładem Eko-
logii Ptaków UWr. Wydawanie periodyku 
GKO kontynuuje do dziś. Szerzej o prze-
jęciu wydawania „Ptaków Śląska” napi-
sał na łamach czasopisma Tadeusz Ha-
daś (2012), a o obchodach 30-lecia Koła 
Mariusz Ostański (2011). 

W 2012 r., w wyniku starań Jacka Be-
tlei i Tadeusza Hadasia, GKO uzyskało 
dofinansowanie w ramach realizowanego 
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego projektu Index Plus. Dzięki 
temu wsparciu udało się unowocześnić 
szatę graficzną „Ptaków Śląska”, wydać 
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trzy kolejne numery, a także utworzyć 
stronę internetową, która umożliwia do-
stęp online do wszystkich numerów rocz-
nika. W związku z utworzeniem strony 
zdigitalizowano wszystkie archiwalne nu-
mery „Ptaków Śląska”, a także ich przed-
wojennego odpowiednika – wydawanego 
w latach 1908-1944 „Berichte des Vereins 
Schlesischer Ornithologen”. Zarówno całe 
zeszyty, jak i pojedyncze artykuły, które 
są dostępne na stronie www.ptakislaska.
pl, wyposażone są w możliwość wyszuki-
wania fraz w tekście (nawet w przypadku 
najstarszych roczników). 

W związku z brakiem rozwoju w dzia-
łalności PTZool. najbardziej aktywni 
członkowie GKO podjęli decyzję o usa-

Fot. 4. Katowice, 3.03.1995. Jubileuszowe 100. zebranie Koła. Od lewej stoją: Dariusz i Romuald 
Szyra, Celina Śmietana, Tadeusz Stawarczyk, Henryk Szymiczek, Marcin Karetta, Krzysztof He-
nel, Adam Śmietana, Zbigniew Chrul, Jacek Betleja, Bernard Pawlik, Mariusz Ostański, Gustaw 
Schneider, Arkadiusz Gorczewski, Zbigniew Wasiński, Zygmunt Ograbek, Adrian Ochmann, To-
masz Iwasiów, Aleksandra Sokół, Adrian Sokół, Jarosław Wojtczak, Krzysztof Kokoszka, Jadwiga 
Dzbańska. Klęczą: Jan Saborin, nierozpoznany, Przemysław Strzelecki, dwaj nierozpoznani.
Photo 4. The 100th meeting of Society members. Katowice, 3 March 1995

modzielnieniu się Koła, w wyniku której 
w dniu 28.02.2012 r., w sądzie w Katowi-
cach, zarejestrowano Górnośląskie Koło 
Ornitologiczne jako niezależne stowarzy-
szenie. To historyczne wydarzenie zostało 
skrupulatnie opisane przez Tadeusza Ha-
dasia (2012).

Począwszy od 2014 r. GKO, przy wspar-
ciu Urzędu Miejskiego w Katowicach, or-
ganizuje akcję edukacyjną „Rzuć oko na 
Maroko”. Akcję prowadzi Marcin Karetta, 
który oprowadza nowych amatorów pta-
siarstwa wokół stawu Maroko na osiedlu 
Tysiąclecia w Katowicach, a ostatnio także 
po Dolinie Trzech Stawów. Uczestnicy 
wycieczek mogą po raz pierwszy w życiu 
obserwować ptaki przy użyciu profesjo-
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Fot. 5. Rezerwat „Łężczok”, 11.10.1997. Od lewej stoją: Mariusz Rojek, nierozpoznany, Jacek Be-
tleja, Robert Kruszyk, Robert Zbroński, Małgorzata Beuch, Szymon Beuch, Waldemar Beuch, 
Eugeniusz Plewnia. Klęczą od lewej: Mateusz Ledwoń, Arkadiusz Gorczewski, Jacek Udolf, Wie-
sław Chromik, Piotr Profus, Henryk Kościelny.
Photo 5. The trip to "Łężczok" nature reserve, 11 October 1997

nalnych lunet i lornetek. Akcja cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem i jest 
świetnym sposobem na zyskiwanie no-
wych, aktywnych członków Koła.

Członkowie GKO biorą także aktywny 
udział w akcjach o zasięgu krajowym, or-
ganizowanych przez Ogólnopolskie To-
warzystwo Ochrony Ptaków. Są to bada-
nia naukowe związane z monitoringiem: 
pospolitych ptaków lęgowych (MPPL), 
zimujących ptaków wodnych (MZPW), 
ptaków drapieżnych (MPD), lęgowych 
sów leśnych (MLSL), ślepowrona (MSL), 
mewy czarnogłowej (MMC), kormorana 
(MKO), noclegowisk gęsi (MNG) i łabę-
dzia krzykliwego (MLK), jak również 
związane z edukacją: Europejskie Dni 
Ptaków czy Zimowe Ptakoliczenie.

Jedną z bardzo istotnych aktywności 
członków GKO, realizowanych już od po-
czątku istnienia Koła, jest obrączkowanie 
ptaków w regionie, przy współpracy ze 
Stacją Ornitologiczną PAN w Gdańsku. 
Poszczególni licencjonowani obrączka-
rze prowadzą działania z reguły pojedyn-
czo lub w małych zespołach, zajmując się 
głównie obrączkowaniem ptaków w bud-
kach lęgowych, piskląt bocianów białych, 
zimujących łabędzi niemych i mew w ko-
loniach. W 2016 r., przy współpracy Miej-
skiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu, 
GKO przystąpiło do Akcji Karmnik pole-
gającej na zorganizowanym w skali całego 
kraju obrączkowaniu ptaków przy karm-
nikach. Efekty tych i innych działań pu-
blikowane są na bieżąco na profilu GKO 
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w mediach społecznościowych.
Podtrzymując tradycję świętowania co 

pięć lat jubileuszy Koła, w 2016 r. z okazji 
35-lecia GKO zorganizowano w dniach 
14-16.10 w Poraju wyjazdową konferencję 
naukową „Innowacje w terenowej ornito-
logii”. Materiały pokonferencyjne zostały 
opublikowane w 23 numerze „Ptaków 
Śląska” (Betleja i Ledwoń 2016).

Do końca 2016 r. odbyło się 245 spo-
tkań Koła, w których uczestniczyło śred-
nio 35 osób. W tym czasie przez spotka-
nia GKO przewinęło się ponad 500 osób 
zainteresowanych ptakami. 

Przez 35 lat funkcjonowania, Górno-
śląskie Koło Ornitologiczne wypełnia 
swoją misję badawczą i ochroniarską naj-
lepiej jak może, działając siłami i środ-
kami jakimi dysponuje. Owocna współ-
praca z wieloma instytucjami w regionie i 
spodziewany wzrost zaangażowania spo-
łeczeństwa w tematykę ornitologiczną 
pozwalają na optymistyczne patrzenie w 
przyszłość, z nadzieją nie tylko na dalsze 
trwanie GKO, ale i szeroki rozwój stowa-
rzyszenia. 

przygotowali:
Tomasz Iwasiów, Jacek Betleja, Piotr 

Cempulik, Ewa Pyśk, Szymon Beuch

Summary
This paper presents the most impor-

tant facts in the 35-year history of Upper 
Silesian Ornithological Society (USOS), 
from its foundation to the present, among 
others, the contribution of different pe-
ople to the foundation and development 
of the society. The society was created in 
1981, but formally registered only in 2012. 
The main activity of USOS is the coordi-
nation of bird surveys in Upper Silesia, 
but its also works to promote bird conse-
rvation and ecological education. Since 
2011 the society has been publishing the 
journal „Birds of Silesia”. 
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