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wym Rokiem Światła i Technologii Wykorzy-
stujących Światło. Konferencja z pewnością 
będzie dobrą okazją do refleksji nad postępu-
jącym rozwojem techniki świetlnej, a z racji 
specyfiki roku 2015 pozostaje mieć nadzieję, 
iż spotka się z jeszcze szerszym zaintereso-
waniem ze strony instytucji, w gestii których 
leży możliwość podjęcia stanowczych kro-
ków, służących walce z narastającym proble-
mem od strony prawnej. Już teraz w imie-
niu organizatorów serdecznie zapraszam do 
udziału w wydarzeniu.

Obecnie trwają przygotowania do III 
Ogólnopolskiej Konferencji na temat Za-
nieczyszczenia Świetlnego; organizatorem 
wydarzenia jest Wydział Fizyki Politechniki 
Krakowskiej, współorganizatorami: Uniwer-
sytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersy-
tet Warszawski oraz Uniwersytet Wrocław-
ski. Planowany termin wydarzenia przypada 
na początek października 2015 r. Jest to rok 
szczególnie ważny dla osób działających na 
rzecz walki z zanieczyszczeniem świetlnym, 
ponieważ ONZ uchwaliło go Międzynarodo-

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
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Streszczenie

Mimo niepokojących doniesień naukowych na 
temat szkodliwych skutków nadmiernej i niekontro-
lowanej emisji światła sztucznego, problem pozo-
staje wciąż mało znany, zwłaszcza w Polsce. Głów-
na trudność w walce z zanieczyszczeniem światłem 
wynika z głęboko zakorzenionej w psychice ludzkiej 
percepcji światła, jako dobrodziejstwa cywilizacji. 
Takie myślenie prowadzi do braku zrozumienia dla 
działań podejmowanych przez naukowców w celu 
informowania społeczeństwa o tym w jaki sposób 
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minimalizować nadmierną emisję światła sztuczne-
go. Dlatego konieczne jest podjęcie wysiłków zmie-
rzających ku zwiększeniu świadomości społecznej 
na temat zagrożeń wynikających z niewłaściwego 
gospodarowania światłem. W tym celu podjęto się 
m.in. zorganizowania dwóch krajowych konferencji 
w pełni poświęconych tematyce zanieczyszczenia 
światłem, których krótki opis zawarty został w ni-
niejszym artykule.

Despite the alarming scientific reports about the 
harmful consequences of excessive and uncontrolled 
emission of artificial light, the problem remains still 
little known, especially in Poland. A major difficulty 
in the fight against light pollution is deeply rooted 
in the human psyche perception of light as the ben-
efits of civilization, while the darkness is perceived 
as negative. Such a thinking leads to the lack of un-
derstanding of the activities undertaken by scientists 

in order to educate the public on how to minimize 
the excessive emission of artificial light. Therefore, 
it is necessary to undertake the efforts increasing 
public awareness about the risks related with the 
mismanagement of light. For this purpose, inter alia, 
two national conferences devoted to the light pol-
lution were organized till now, and are briefly de-
scribed in the present article.
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