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Tak się zaczęło
 

Tak brzmi zdanie, które 10 lat temu na 

wiele lat zaprzątnęło życie grupie osób – 

w tym niżej podpisanemu. Wszystko zaczę-

ło się od przeczytania w lokalnej gazecie 

wzmianki o tym, że nieznana nikomu wtedy 

spółka zamierza wybudować w pobliskiej 

wsi Osetnica (gmina Chojnów, byłe woje-

wództwo legnickie) Zakład Termicznej Uty-

lizacji Odpadów Przemysłowych i Komunal-

nych (ZTUOPiK). O zamiarach budowy 

spalarni wiedzieli mieszkańcy okolicznych 

wiosek, to oni pierwsi zaczęli protestować. 

W szkole, w której pracuję, i gdzie zanio-

słem informację o zamiarach nieznanej spół-

ki, powstał Obywatelski Komitet Protesta-

cyjny Ziemi Chojnowskiej. Dowiedzieliśmy 

się, że inwestorem przedsięzwzięcia była 

firma Eco-Spal z Wrocławia, której udzia-

łowcami okazały się firmy z Wrocławia (Vi-

scoplast, Polifarb), zakłady chemiczne z Brze-

gu, przedsiębiorstwo Jelfa z Jeleniej Góry 

oraz zakłady chemiczne ze Złotego Stoku. 

Firma Eco-Spal już wcześniej w wielu 

miejscach Dolnego Śląska (między innymi 

w Walimiu) próbowała ulokować swoją inwe-

stycję. W końcu trafiła do Chojnowa, gdzie 

zyskała przychylność lokalnych władz gmin-

nych w osobie wójta. Ten podjął decyzję, 

którą przytoczyłem na wstępie mojego arty-

kułu. Zrobił to po „kupieniu” części radnych, 

organizując dla nich, wraz z firmą Eco-Spal, 

wycieczkę do spalarni w Wiedniu. Niektóre 

decyzje podjął w przerwach między kaden-

cjami Rady, wykorzystując fakt braku radnych, 

którzy mogliby je zablokować. Do społeczeń-

stwa Chojnowa dotarły informacje o plano-

wanej inwestycji. Kuszono mieszkańców 

nowymi miejscami pracy, wodociągiem, linią 

telefoniczną. Zapewniano o ekologicznych 

walorach spalarni, o braku negatywnych 

skutków pracy Zakładu Termicznej Utylizacji 

Odpadów Przemysłowych i Komunalnych.

Jak walczyliśmy 

1. Pod Urzędem Miasta i Gminy Chojnów 

zebrała się młodzież z tutejszych szkół, pro-

testująca przeciwko lokalizacji i budowie 

spalarni. Manifestacja ta, i być może prze-

myślenia radnych, poskutkowały decyzją 

Rady Gminy przeciwko budowie spalarni. 

2. Widząc, że Obywatelski Komitet Pro-

testacyjny Ziemi Chojnowskiej nie ma siły 

przebicia bez osobowości prawnej, założy-

liśmy w kwietniu 1995 r. Koło Miejsko-

Gminne Polskiego Klubu Ekologicznego. 

3. W czerwcu 1995 r w Urzędzie Rejono-

wym w Legnicy złożyliśmy wniosek o do-

puszczenie nas jako strony w sprawie wydania 

pozwolenia na budowę spalarni w Osetnicy. 

4. W lipcu 1995 r. zaskarżyliśmy do Sa-

morządowego Kolegium Odwoławczego 

w Legnicy przytoczoną na wstępie decyzję 

z dnia 29 czerwca 1994 r. 

5. W listopadzie 1995 r. zaskarżyliśmy 

do Wojewody decyzję Urzędu Rejonowego 

w Legnicy, który wydał pozwolenie na bu-

dowę spalarni. 

6. Następnym naszym krokiem było za-

skarżenie do NSA decyzji Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Legnicy o od-

mowie stwierdzenia nieważności decyzji 

lokalizacyjnej Wójta Gminy Chojnów z dnia 

29 czerwca 1994 r. 

7. W tym samym miesiącu wystąpiliśmy 

do Urzędu Gminy w Chojnowie z inicjatywą 

referendum gminnego w sprawie budowy 

spalarni w Osetnicy, które przprowadzono 

5 maja 1996 r. Mieszkańcy gminy Chojnów 

odpowiedzieli na jedno pytanie: „Czy wyra-

żasz zgodę na lokalizację i budowę spalarni 

odpadów przemysłowych i komunalnych na 

terenie Osetnicy lub innej miejscowości Gmi-

ny Chojnów?” Prowadząc kampanię informa-

cyjną, mogliśmy przewidzieć wynik referen-

dum, jednak wynik 97% przeciwnych budowie, 

spośród biorących udział w referendum (40%), 

był dla nas miłym zaskoczeniem.

8. Brak zaufania mieszkańców do wójta 

gminy spowodował, że tydzień później od-

było się kolejne referendum, w wyniku któ-

rego mieszkańcy gminy odwołali Radę 

Gminy i wójta gminy Chojnów.

To jeszcze nie koniec

Nowa Rada Gminy i nowy Zarząd pró-

buje „odkręcić” to, co „naważył” poprzedni 

Zarząd. Z inicjatywy Zarządu Gminy i Koła 

Miejsko-Gminnego PKE odbywają się spo-

tkania z Zarządem Spółki Eco-Spal, z wo-

jewodą legnickim. Przed NSA toczą się 

rozprawy zmierzające do rozwiązania pro-

blemu, jakim stała się budowa ZTUOPiK.

Firma Eco-Spal, nie zważając na toczące 

się procedury i pikiety, zarówno te pod Urzę-

dem Wojewódzkim, jak i pod pałacem pre-

zydenckim w Warszawie, wchodzi na plac 

budowy. 9 czerwca 1997 r. rozpoczyna się 

Sprawa spalarniSprawa spalarni
p o d  Cho j now emp o d  Cho j now em

HENRYK SŁOTWIŃSKI

„Decyzją Wójta Gminy Chojnów z dnia 29 czerwca 1994 r. nr BK-8331/d/3/94 orzeczono o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji pod nazwą modernizacja POUZ Profet oraz budowie nowego obiektu pod nazwą Zakład Termicznej Uty-

lizacji Odpadów Przemysłowych i Komunalnych na terenie PUOZ Profet w Osetnicy”.
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blokada drogi dojazdowej na plac budowy. 

Przez kilka miesięcy w namiotach koczuje 

grupa mieszkańców Osetnicy. Do protestu-

jących przyjeżdża pani E. Jaworowicz z TVP. 

Parę tygodni później telewizja emituje pro-

gram „Sprawa dla reportera”, w którym po-

rusza problem spalarni nie tylko tej osetnickiej, 

ale i innych. I tam w Warszawie, i tu przed 

placem budowy w Osetnicy, wspierają nas 

duchowo i fizycznie zaprzyjaźnieni działacze 

organizacji ekologicznych z Warszawy. Uka-

zują się artykuły, wywiady, zarówno w prasie 

lokalnej, ogólnopolskiej, jak i zagranicznej. 

W Urzędzie Rady Ministrów spotykamy 

się z ministrem Ministerstwa Spraw We-

wnętrznych i Administracji, jeździmy do 

Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, spotykamy się 

z ministrem środowiska. Pewnego dnia nad 

ranem, do blokujących plac budowy, przy-

jeżdża policja i ich wywozi. Aresztowani 

wracają po paru godzinach do domów. W koń-

cu firma Eco-Spal daje za wygraną, demon-

tuje część hal – plac budowy pustoszeje.

W 2000 roku przed Sądem Rejonowym 

w Złotoryi toczy się proces przeciwko byłe-

mu wójtowi Gminy Chojnów i kierowniko-

wi Urzędu Rejonowego w Legnicy w sprawie, 

na szczęście, niedoszłej inwestycji, jaką 

miała być spalarnia. Mimo nieprzychylnych 

nam wyroków, sprawa spalarni wydaje się 

być zamknięta. Plac budowy odkupiła w lip-

cu 2004 roku od firmy Eco-Spal firma Pro-

fet (zajmująca się utylizacją odpadów pocho-

dzenia zwierzęcego) sąsiadująca z firmą 

Eco-Spal. Na działce tej zamierza zlokali-

zować biofiltry, dzięki którym mieszkańcy 

Chojnowa i okolicznych wiosek nie będą 

odczuwać „zapachów” emitowanych przez 

Zakład Utylizacji Odpadów Pochodzenia 

Zwierzęcego. Obecnie przed Sądem Okrę-

gowym w Legnicy toczy się proces o od-

szkodowanie z powództwa wrocławskiej 

spółki Eco-Spal za niezrealizowaną inwe-

stycję. Miejmy nadzieję, że tym razem wyrok 

będzie przychylny dla Gminy Wiejskiej 

Chojnów, a chodzi o niemałe pieniądze, bo 

o kwotę 19 mln 43 tys. zł (według wyceny 

biegłego sądowego). Jest to około półtora-

roczny budżet Gminy Wiejskiej Chojnów. 

Powyższy opis przebiegu całej sprawy 

związanej ze spalarnią, w bardzo niewielkim 

stopniu oddaje, zarówno atmosferę tamtych 

dni, jak i trud poniesiony w walce przeciw-

ko grupie osób, która kosztem zdrowia in-

nych, chciała zbić majątek.

Refleksje

Podsumowując, pragnę stwierdzić, że 

warto było się angażować, poświęcać swój 

prywatny czas, organizować manifestacje, 

narażać się na nieprzychylne opinie, kryty-

kę, a czasem wręcz nagonkę. Warto było 

uświadamiać młodzież i dorosłych miesz-

kańców gminy Chojnów, którzy mogli się 

przekonać, że mają wpływ na podejmowanie 

ważnych decyzji. Firmie z nadszarpniętą 

reputacją nie udało się wybudować Zakładu 

Termicznej Utylizacji Odpadów Przemysło-

wych i Komunalnych. Temat utylizacji od-

padów dalej jest jednak otwarty – odpadów 

przybywa, sami swoim zachowaniem, kul-

turą konsumpcji (czy raczej jej brakiem) 

prowokujemy producentów dóbr konsump-

cyjnych do nadmiernej produkcji opakowań 

i innych produktów odpadowych, które trud-

no później zagospodarować. Pamiętajmy 

w myśl łacińskiego przysłowia, że: „Cokol-

wiek czynimy, czyńmy roztropnie i patrzmy, 

jaki będzie koniec naszych działań” 

mgr Henryk Słotwiński – nauczyciel

Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie

Namiot, w którym przez kilka 
miesięcy koczowali blokujący
plac budowy mieszkańcy gminy

Namiot, w którym przez kilka 
miesięcy koczowali blokujący
plac budowy mieszkańcy gminy
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Blokada trwała długo...
namiot trzeba było zamienić
na „wersję cieplejszą”

Blokada trwała długo...
namiot trzeba było zamienić
na „wersję cieplejszą”
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J
ednym z głównych obszarów działań 

w ramach tegoż projektu jest rolnictwo. 

PKE razem z pracownikami Regionalnego 

Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa 

i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu szkolił 

rolników m.in. na temat działalności rolniczej 

w warunkach Unii Europejskiej. Głów-

nym celem szkoleń była informacja 

na temat korzyści płynących z przy-

stąpienia Polski do struktur europej-

skich, możliwości pozyskania fundu-

szy unijnych na modernizację gospo-

darstw oraz przekazanie wiedzy na 

temat czerpania dodatkowych docho-

dów okołorolniczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony środowiska 

i zachowania walorów polskiej wsi. 

Poza działaniami edukacyjnymi 

Polski Klub Ekologiczny podejmuje 

również działania wspierające przed-

siębiorczość na terenach wiejskich oraz 

drobnych producentów rolnych, po-

przez stworzenie warunków do bez-

pośredniej sprzedaży produktów rol-

nych na lokalnych targowiskach rol-

nych w miastach Dolnego Śląska. 

Zachowanie średnich i drobnych go-

spodarstw rolnych ogranicza negatyw-

ne oddziaływanie rolnictwa na środo-

wisko, dlatego też warto wspierać drobnych 

rolników. Gospodarstwa takie zatrudniając 

całą rodzinę rolnika, prowadzą gospodarkę 

wielokierunkową (tj. uprawy rolne i hodow-

la), co pozwala im na niemal całkowite za-

mknięcie obiegu materii przyrodniczej oraz 

na rezygnację z dużej ilości chemii. Produ-

kują żywność na własny użytek, a sprzedają 

jedynie nadwyżki.

Wspierając bezpośrednią formę sprzeda-

ży produktów rolnych, wzorujemy się na 

miastach Europy Zachodniej, gdzie wspie-

ranie lokalnych wytwórców jest na porząd-

ku dziennym. Targowiska rolne w miastach 

Europy Zachodniej odbywają się raz w ty-

godniu, w tym samym miejscu. Rolnicy rano 

rozstawiają swoje stoiska, lady chłodnicze, 

stoły i samochody na ulicach, które na parę 

godzin są wyłączone z ruchu. Miejsca takie 

wyznaczane są zazwyczaj w centrum miasta, 

czasami w obrębie strefy pieszej – na cen-

tralnym placu, na centralnej ulicy, a w przy-

padku dużego miasta – dodatkowo 

także na osiedlach mieszkaniowych, 

gdzie targowisko lokalizuje się np. 

w pobliżu osiedlowego centrum han-

dlowego. W ten sposób mieszkańcy 

mogą zrobić zakupy w pobliżu miejsca 

zamieszkania, bez konieczności dale-

kich wypraw do supermarketów. Waż-

na jest cykliczność takiego targowiska 

– np. w każdą środę tygodnia. Wtedy 

mieszkańcy mają pewność, że mogą 

zakupy zrobić na targowisku. 

Targowiska produktów rolnych 

przyczyniają się z jednej strony do 

zwiększenia i uatrakcyjnienia oferty 

handlowej oraz turystycznej miasta, 

z drugiej zaś – umożliwiają znalezienie 

rynku zbytu małym i średnim gospo-

darstwom rolnym. Dodatko wą zaletą 

takich targowisk jest zadowolenie kon-

sumentów, którzy blisko domu mogą 

kupić świeże jarzyny i owoce. Wśród 

konsumentów wzrasta również świa-

domość o wyższej jakości produktów rolnych 

wytworzonych bez lub z ograniczoną ilością 

środków chemicznych i lepszych parametrach 

zdrowotnych takiej żywności w stosunku do 

tej oferowanej w supermarketach. Stąd też 

Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego we współpracy z Niemiecką Fundacją Europejskiego Dziedzictwa 

Przyrody „Euronatur” realizuje projekt „Wspieranie lokalnej Agendy 21”, którego głównym zadaniem jest propago-

wanie zasad i idei zrównoważonego rozwoju.

MARTA KAMIŃSKA

yOwoce i jarzynyOwoce i jarzynywoce i jarzyny
prosto od producentaprosto od producenprosto od producenta
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większe zainteresowanie warzywami ofero-

wanymi przez znanego kupującemu rolnika.

O
kręg Dolnośląski PKE wystąpił z pro-

pozycją do kilku miast uruchomienia 

takiego targowiska. Pierwsza odpowiedzia-

ła Trzebnica – oddalona od Wrocławia oko-

ło 20 kilometrów. 

Miasto to od wielu miesięcy przygotowy-

wało nowoczesny plac targowy. Wydzielenie 

i jego budowa była spowodowana coraz gor-

szym stanem dotychczasowego targowiska 

oraz jego zbyt małą powierzchnią w stosun-

ku do liczby handlujących i kupujących. Dla 

kupców i producentów handlujących przewi-

dziano powierzchnię 1,6 ha, na której moż-

liwa jest sprzedaż z wozu, kiosku, straganu 

lub prosto z koszyka. Nadto plac wyposażo-

ny jest w zaplecze sanitarne, bieżącą wodę 

oraz media. Władze miasta Trzebnica entu-

zjastycznie odpowiedziały na propozycję 

PKE OD wydzielenia  w ramach targowiska 

specjalnego miejsca dla rolni ków-producen-

tów. Handel na targowisku odbywa się przez 

cały tydzień, chociaż dniem targowym w tra-

dycji trzebniczan jest wtorek. W tym dniu na 

targowisku można spotkać wyjątkowo wielu 

rolników. Dodatkowym dniem przeznaczo-

nym dla rolników-producentów jest sobota. 

Władze miasta uzgodniły z zarządcą targo-

wiska, że w soboty w specjalnie wydzielonym 

sektorze rolnicy za symboliczną opłatą mogą 

ustawiać swoje stoiska. Klub przygotował 

kolorowe plakaty, zapraszające w każdą so-

botę do Trzebnicy, które zostały rozwieszo-

ne w Trzebnicy, jej okolicy oraz we Wrocła-

wiu. W ten sposób w sobotę 7 sierpnia 2004 

roku ruszyło pierwsze targowisko rolne, któ-

rego stałym hasłem jest „Omijamy pośred-

nika – świeży produkt prosto od rolnika”.

W
 dniu pierwszego tar gowiska produk-

tów pochodzących bezpośrednio 

z gospodarstw rolnych w wydzielonym dla 

rolników sektorze, pojawiło się około 30 

producentów (w tym czterech ekologicznych) 

oraz liczni kupujący trzebniczanie i wrocła-

wianie. Każdy kupujący, nawet ten, który 

nie dysponował zasobnym portfelem, mógł 

zaopatrzyć się w świeże warzywa i owoce, 

tj. ziemniaki, ogórki, fasolkę szparagową, 

kabaczki, cukinię, kalafiory, pomidory, jabł-

ka, śliwki, brzoskwinie czy nawet aronię. 

Ponadto można było kupić świeże jaja – rów-

nież jeszcze mało znane, ale coraz bardziej 

popularne – jaja staropolskiej rasy kur zie-

lononóżek kuropatwianych, które są wyjąt-

kowo zdrowe (zawierają bardzo niewielka 

ilość cholesterolu). Ich producenci przyje-

chali aż z Milicza i Góry. Dostępne też były 

miody z prywatnych pasiek, sadzonki różnych 

roślin i kwiaty cięte. Furorę robiła nalewka 

z aronii oraz przepyszne maleńkie patisony 

i ogórki w zalewie octowej (ocet winny przy-

gotowywany przez samych rolników), które 

najczęściej znaleźć można tylko na stoiskach 

żywności ekologicznej w... Dreźnie.

W dniu otwarcia rolniczego targowiska, 

oprócz przedstawicieli władz miejskich 

Trzebnicy pojawiła się wrocławska telewizja 

i redaktor miejscowej gazety. Zapytani przez 

nas kupujący byli bardzo zadowoleni z ofer-

ty tak wielu świeżych i smacznych produk-

tów. Jesteśmy przekonani, że z tygodnia na 

tydzień targ trzebnicki będzie się cieszył 

coraz większym zainteresowaniem, zarów-

no sprzedających jak i kupujących. Wszyst-

kich zainteresowanych serdecznie zaprasza-

my na nowe targowisko przy ulicy Milickiej 

w każdą sobotę od 800 do 1300.

Marta Kamińska

koordynator projektu PKE OD 

„Wspieranie lokalnej Agendy 21”
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cieszyły się świeże 

warzywa pana Wagnera
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brokuły, papryka – 
słowem: 
co dusza 
zapragnie!
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Wprowadzenie

Problem negatywnego wpływu emisji 

zanieczyszczeń i gazów szklarniowych na 

środowisko został w Polsce dostrzeżony, cze-

go dowodem są zapisy w dokumentach rzą-

dowych, które stanowią podstawę do kształ-

towania ustawodawstwa oraz realizacji pro-

gramów ochrony środowiska, na wszystkich 

poziomach administracji samorządowej. 

Poniżej zestawiono wyciągi z dokumentów 

odnoszące się do ochrony powietrza, głównie 

ze źródeł energetycznych, oraz racjonalnej 

gospodarki zasobami energetycznymi.

II Polityka Ekologiczna Państwa (PEP – 

Ministerstwo Środowiska, czerwiec 2000 r.) 

jako jeden z celów przyjmuje „zmniejszenie 

energochłonności gospodarki i wzrost wyko-

rzystania energii ze źródeł odnawialnych”, 

natomiast Program wykonawczy do PEP na 

lata 2002–2010 (Rada Ministrów, listopad 2002 

r.) jako cel w zakresie jakości powietrza zakła-

da m.in. „osiągnąć w latach 2008–2012 wiel-

kość emisji gazów cieplarnianych nie przekra-

czającą 94% wielkości emisji z roku 1988 

i spełnić wymagania Protokołu z Kioto, dwu-

krotnie zmniejszyć w stosunku do stanu z 1990 

r. energochłonność dochodu narodowego oraz 

szeroko wprowadzić najlepsze dostępne tech-

niki z zakresu efektywności energetycznej 

i użytkowania odnawialnych źródeł energii”.

 „W okresie perspektywicznym (do roku 

2025) priorytetowe kierunki polityki w za-

kresie ochrony powietrza obejmują:

– głęboką przebudowę modelu produkcji 

i konsumpcji w kierunku poprawy efektyw-

ności energetycznej i surowcowej, szerszego 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

oraz minimalizacji emisji zanieczyszczeń 

do powietrza przez wszystkie podstawowe 

rodzaje źródeł;

– pełną realizację zobowiązań dotyczących 

wyeliminowania lub ograniczenia produkcji 

i użytkowania wszystkich substancji i produk-

tów zawierających niebezpieczne zanieczysz-

czenia powietrza, wynikających z wymogów 

międzynarodowych (metale ciężkie, trwałe 

zanieczyszczenia organiczne, substancje nisz-

czące warstwę ozonową, azbest i inne)”.

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej 

(Ministerstwo Środowiska, wrzesień 2002 r.), 

przygotowana jako realizacja obowiązku 

wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczy-

pospolitej Polskiej w dniu 8 lipca 1999 r. 

w sprawie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych, za jeden z celów strategicz-

nych przyjęła „zwiększenie udziału energii 

ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwo-

wo-energetycznym kraju do 7,5% w roku 

2010 i do 14% w 2020 roku w strukturze 

zużycia nośników pierwotnych”.

Kolejnym dokumentem, który dotyczy 

przyszłości energetyki w kraju jest dokument 

pt. Założenia polityki energetycznej Polski do 

roku 2020 (Agencja Rynku Energii S.A., 

 Warszawa, przyjęta przez Radę Ministrów 

w 2000 r.). Dokument ten, w prognozie kra-

jowego zużycia paliw, uwzględnił m.in. zuży-

cie energii ze źródeł odnawialnych (energia 

wodna, wiatrowa, słoneczna, geotermalna, 

biomasa, olej rzepakowy, etanol, energia z od-

padów, nie uwzględniono niekomercyjnej 

biomasy), prognozując jej zużycie w roku 2005, 

w zależności od scenariusza, od 5,7 do 6,6 

Mtoe, a w roku 2020 od 6,5 do 6,8 Mtoe.

W dokumencie Polityka klimatyczna 

Polski. Strategia redukcji emisji gazów cie-

plarnianych w Polsce do roku 2020 (Mini-

sterstwo Środowiska, Warszawa, 2003 r.) 

podane zostały m.in. zobowiązania między-

narodowe Polski w zakresie zmian klimatu: 

„Podstawowym zobowiązaniem, jakie pod-

jęto w Kioto (...) jest zredukowanie emisji 

gazów cieplarnianych do atmosfery w latach 

2008–2012 łącznie o 5,2% poniżej poziomu 

z roku 1990. Redukcja emisji przez Polskę 

ma wynieść 6%, w stosunku do roku 1988. 

Każda ze Stron zobowiązana jest także do 

wykazania istotnego postępu w redukcji 

emisji już w roku 2005”.

Ponieważ podstawą konkretnego działa-

nia każdego samorządu jest ustawodawstwo 

krajowe, przyjrzyjmy się w jaki sposób pro-

blem ochrony środowiska zapisany został 

w ustawach i rozporządzeniach wykonaw-

czych w odniesieniu do energetyki. 

W ustawie Prawo energetyczne z dnia 

10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. 

2003, nr 153, poz. 1504, z późń. zm.) znaj-

dujemy m.in. takie zapisy:

„Art. 1. 2. Celem ustawy jest tworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju 

Problemem obecnych czasów jest negatywny wpływ aktywności człowieka na środowisko, głównie na polu gospodarczym 

(przemysł, komunikacja, gospodarka komunalna), w tym również na zmiany klimatu. Produkcja energii elektrycznej i ciepl-

nej na potrzeby wszystkich form aktywności człowieka jest źródłem emisji m.in. gazów cieplarnianych (szklarniowych), 

które są odpowiedzialne za ocieplanie się klimatu. O efektach ocieplania się klimatu można przeczytać w numerze 3/2004 

„Zielonej Planety” oraz w wydawnictwie Klubu pt. „Klimat – środowisko – człowiek”, z którego wynika, że działania 

zmierzające do ograniczenia emisji gazów szklarniowych są niezbędne, jak również oszczędność surowców i energii.

KRYSTYNA HALADYN

E N E R G I A
w zrównoważonym rozwoju gminy
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kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energe-

tycznego, oszczędnego i racjonalnego użyt-

kowania paliw i energii, rozwoju konkuren-

cji, przeciwdziałania negatywnym skutkom 

naturalnych monopoli, uwzględnianiu wy-

mogów ochrony środowiska, zobowiązań 

wynikających z umów międzynarodowych 

oraz ochrony interesów odbiorców i mini-

malizacji kosztów.”

„Art. 19. 1. Wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) opracowuje projekt założeń do pla-

nu zaopatrzenia w ciepło, energię elektrycz-

ną i paliwa gazowe (...).

3. Projekt założeń powinien określać:

1) ocenę stanu aktualnego i przewidy-

wanych zmian zapotrzebowania na ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe;

2) przedsięwzięcia racjonalizujące użyt-

kowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 

gazowych;

3) możliwości wykorzystania istniejących 

nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i ener-

gii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwa-

rzania ciepła i energii elektrycznej oraz 

zagospodarowania ciepła odpadowego z in-

stalacji przemysłowych;

4) zakres współpracy z innymi gminami.”

Jak widać, poza deklaratywnymi zapisa-

mi we wstępnych artykułach, Prawo energe-

tyczne zawiera konkretne zobo-

wiązania dla gmin – opracowa-

nie założeń do planu zaopatrze-

nia w energię i paliwa, doku-

mentu zwanego popularnie 

„pro gramem energetycznym”. 

Program energetyczny musi 

uwzględniać plany wszystkich 

podmiotów gospodarczych znaj-

dujących się na obszarze gminy, 

producentów i dostawców ener-

gii. Ponadto program energe-

tyczny powinien zawierać ele-

menty zrównoważonego rozwo-

ju gospodarki energetycznej 

w postaci np. racjonalizacji zu-

życia energii, w tym efektywne 

wykorzystanie energii, oraz wy-

korzystanie odnawialnych źródeł 

energii.

Jednocześnie od 2003 roku 

obowiązuje Rozporządzenie Mi-

 nistra Gospodarki, Pracy i Po-

lityki Społecznej (z dnia 30 maja 2003 r.) 

w sprawie szczegółowego zakresu obowiąz-

ku zakupu energii elektrycznej i ciepła z od-

nawialnych źródeł energii oraz energii elek-

trycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wy-

twarzaniem ciepła. Paragraf szósty tego 

rozporządzenia mówi: „Obo-

wiązek, o którym mowa w art. 

9a. ust.1 ustawy (jak w tytule), 

uznaje się za spełniony, jeżeli 

udział ilościowy zakupionej 

energii elektrycznej z odnawial-

nych źródeł energii lub wytwo-

rzonych we własnych odnawial-

nych źródłach energii i sprze-

danej odbiorcom (...), wynosi 

nie mniej niż:

1) 2,65% w 2003 r.

2) 2,85% w 2004 r.

3) 3,10% w 2005 r.

(...)

8) 7,50% w 2010 r.

Tak więc, zakłady energe-

tyczne muszą włączyć energię 

ze źródeł odnawialnych do swe-

go bilansu i w odpowiedniej 

ilości skupować od ich produ-

centów lub same produkować 

energię z OZE.

*  *  *

W ramach projektu „Wspieranie lokalnej 

Agendy 21” OD PKE uczestniczył w opinio-

waniu projektu Założeń do planu zaopatrze-

nia w energię, a także zorganizował (29 czerw-

ca 2004 r.) warsztaty pt. „Miejsce programu 

energetycznego w lokalnej Agendzie 21”. 

Oprócz prezentacji projektu Założeń dla 

Wrocławia, uczestnicy warsztatów mieli oka-

zję poznać różne uwarunkowania zaopatrze-

nia w energię, nowe technologie jej racjonal-

nego wykorzystywania oraz możliwości 

uzyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

Jak gmina może realizować 

zrównoważony rozwój 

w zakresie energetyki? 

Próbę odpowiedzi na to pytanie podjął 

dr inż. Sławomir Pasierb z Fundacji na rzecz 

Efektywnego Wykorzystania Energii w swo-

im referacie „Założenia do planu zaopatrze-

nia gminy w energię jako narzędzie kształ-

towania rozwoju gminy”, w którym poleca 

kilka sposobów użytecznych w realizacji 

zrównoważonego rozwoju gminy. Jego zda-

niem ważne jest:

a) skoordynowanie merytorycznie i cza-

sowo czterech podstawowych obszarów 

fo
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Akwapark w Kudowie Zdroju 
jest częściowo ogrzewany energią słoneczną, 
dzięki ogniwom fotowoltaiczym 
umieszczonym na ścianie i dachu budynku
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Biomasa należy do pokaźnych 
źródeł energii odnawialnej w kraju

Biomasa należy do pokaźnych 
źródeł energii odnawialnej w kraju
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planowania w gminie, tj. planu rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego, studium uwarunko-

wań, planu zagospodarowania przestrzen-

nego, założeń i planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe oraz 

programu ochrony środowiska;

b) potraktowanie planowania w gminie 

jako szansę dla rozwoju lokalnej gospodar-

ki i społeczności (a nie jako uciążliwego 

obowiązku). Do korzyści z opracowywania 

oraz uchwalania planów i programów moż-

na zaliczyć:

– możliwość zrealizowania własnej po-

lityki energetycznej, ekologicznej i gospo-

darczej oraz realizacji celów gminy (bezpie-

czeństwo zaopatrzenia, koszty usług ener-

getycznych, poprawa stanu środowiska, 

akceptacja społeczna),

– lepsze zdefiniowanie przyszłego lokal-

nego i regionalnego rynku energii, uwiary-

godnienie popytu na energię oraz uniknięcie 

nietrafnych inwestycji po stronie wytwarza-

nia, przesyłania i dystrybucji energii,

– dostępności do usług energetycznych 

po możliwie najniższych kosztach, dzięki 

integracji podaży i popytu,

– inicjowanie i realizacja inwestycji, two-

rzących nowe nisze rynkowe, rozwój lokalnych 

firm i powstawanie nowych miejsc pracy;

c) potraktowanie lokalnej gospodarki 

energetycznej jako całościowego systemu 

energetycznego, tj. od pozyskania i przetwa-

rzania paliw oraz energii i dystrybucji ener-

gii, do użytkowania energii, w końcu – do 

zaspokojenia usług energetycznych (ogrze-

wanie pomieszczeń, ciepła woda użytkowa, 

ciepło technologiczne, oświetlenie itp.); nie 

należy zapominać o wprowadzaniu do or-

ganizacji i planowania kryterium możliwie 

najniższych kosztów zaspokojenia usług 

energetycznych oraz metody zintegrowane-

go planowania;

d) wprowadzenie, w systemie oceny wa-

riantów rozwoju lokalnych systemów zaopa-

trzenia w energię, oprócz tradycyjnych 

i uniwersalnych kryteriów (np. bezpieczeń-

stwo energetyczne, koszty paliw i energii, 

poprawa środowiska) nowych elementów, 

jak np.: nowe inwestycje i zaangażowanie 

lokalnych firm, nowe miejsca pracy, podat-

ki od nowych, lokalnych firm – wzrost bu-

dżetu gminy, wzrost świadomości, lepsza 

edukacja, podniesienie kultury 

technicznej i lokalnej przedsię-

biorczości itp.;

e) projektowanie systemów 

energetycznych trwałych w przy-

szłości, w tym również z wyko-

rzystaniem energii ze źródeł 

odnawialnych;

f) dotowanie systemów od-

nawialnych źródeł energii (ta-

kich, które dają największy efekt 

społeczny, w tym efekt ekolo-

giczny, i gospodarczy), by re-

dukcja kosztów kapitałowych 

dała im możliwość konkurowa-

nia na rynku energii bez sub-

wencjonowania kosztów eksplo-

atacyjnych;

g) reagowanie na wprowa-

dzane mechanizmy prawne, 

które są formą interwencji na 

lokalnym rynku energii, jak na 

przykład: promocja kogeneracji, 

efektywność energetyczna budynków, obli-

gatoryjny serwis przedsiębiorstw energetycz-

nych na rzecz klientów, handel uprawnienia-

mi na emisję gazów cieplarnianych itp. 

Działania te mogą być częściowo finansowa-

ne z programów pomocowych. Założenia do 

planów zaopatrzenia w energię, w formie 

lokalnej polityki energetycznej, umożliwiają 

gminie wnioskowanie o dofinansowanie tych 

przedsięwzięć zrównoważonego rozwoju, 

których aktualny rynek energii nie zauważa 

lub nie inicjuje.

Priorytetowe źródła 

energii odnawialnych 

w regionie dolnośląskim

W swoim wystąpieniu na temat „Aktu-

alne i perspektywiczne problemy zaopatrze-

nia gmin w energię” prof. Mieczysław Mie-

czyński z Politechniki Wrocławskiej przed-

stawił między innymi możliwości wykorzy-

stania energii ze źródeł odnawialnych na 

Dolnym Śląsku, zwracając uwagę, że odna-

wialne źródła energii, łącznie z hydroenergią, 

w pierwszych dziesięcioleciach XXI wieku 

mogą zaspokoić nie więcej niż około 22% 

zapotrzebowania. Z raportu ONZ wynika, 

że w 2050 roku wykorzystanie energii z bio-

masy będzie mogło przekroczyć 55% zapo-

trzebowania ludzkości w energię, przy czym 

nowoczesne technologie będą wykorzystywać 

biomasę, oprócz odpadów z rolnictwa i prze-

mysłu drzewnego, również ze specjalistycz-

nych plantacji. 

Autor zwrócił uwagę, że położenie geo-

graficzne i polityczne Dolnego Śląska, jego 

potencjał naukowy i gospodarczy szczególnie 

sprzyjają aktywizacji w dziedzinie odnawial-

nych źródeł energii. Warunki klimatyczne 

z charakterystyczną łagodnością, bogactwo 

cieków wodnych, urodzajne o wysokiej kla-

sie bonitacyjnej gleby, duże nawodnienie 

szczególnie sprzyjają rozwojowi badań i wdro-

żeń w wielu uznanych kierunkach odnawial-

nej energetyki. Na Dolnym Śląsku, oprócz 

tradycyjnie wykorzystywanej energii wód 

płynących i wód termalnych, znajduje się 

około 20% produkcji krajowej rzepaku, co 

szczególnie preferuje nasz region do prze-

wodniej roli w produkcji biopaliw płynnych. 

Zagospodarowanie terenów skażonych przez 

przemysł miedziowy Dolnego Śląska jest 

aktualnym problemem, który można rozwią-

zać m.in. przez uprawy roślin energetycznych 

dla elektrociepłowni oraz rzepaku do pro-

dukcji biopaliwa płynnego. Taki kierunek 

rekultywacji należy powiązać z równocze-
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snym podjęciem badań na temat przenikania 

do atmosfery skażeń w wyniku spalania 

zarówno biopaliw płynnych jak i stałych.

Zdaniem autora należy przyjąć, jako 

priorytetowe, sprzężone ze sobą dwie tech-

nologie tj. elektrociepłownie zaopatrujące 

lokalne środowiska w energię cieplną i elek-

tryczną oraz agrorafinerie produkujące 

biopaliwo z rzepaku. Wymienione techno-

logie wzajemnie się uzupełniają zarówno 

w zakresie wejściowych surowców, jak i pro-

duktów. Energia elektryczna z elektrocie-

płowni może być wykorzystywana do napę-

du agrorafinerii, energia cieplna dla celów 

ogrzewania. Technologie te stanowią moduł 

możliwy do stosowania w zakresie najmniej-

szych i średnich mocy jednostek.

Ponadto potencjał gospodarczo-przemy-

słowy regionu Dolnego Śląska, według auto-

ra, spełnia warunki samowystarczalnej bazy 

produkcyjnej maszyn i urządzeń do wyko-

rzystania wielu odnawialnych źródeł energii. 

Zgodnie z założeniami programowymi Dol-

nośląskiej Rady Energii Odnawialnych i z opi-

niami specjalistów Wyższych Uczelni Wro-

cławskich, a w szczególności: Politechniki, 

Akademii Rolniczej i Akademii Ekonomicz-

nej, zaawansowanie Instytutów i Zakładów 

naukowych oraz zaangażowanie kadry na-

ukowej w badaniach, wykorzystanie wszyst-

kich odnawialnych źródeł energii powinno 

się spotkać z aktywnym poparciem władz 

regionalnych i centralnych. Osiągnięcia w tej 

dziedzinie będą służyć rozwojowi gospodar-

czemu i kulturalnemu regionu oraz stanowią 

szanse na zatrudnienie młodego pokolenia.

Efektywne wykorzystanie 

źródeł energii

Jednym z bardziej efektywnych sposobów 

wykorzystania zasobów energii jest skoja-

rzona produkcja energii elektrycznej i ciepl-

nej, w tzw. układach kogeneracyjnych (elek-

trociepłownie). 

W referacie pt. „Układy kogeneracyjne 

wykorzystujące biomasę” dr inż. Henryk 

Wojciechowski z Politechniki Wrocławskiej 

podkreślił, że skojarzone wytwarzanie cie-

pła i energii elektrycznej przyczynia się do 

oszczędzania energii pierwotnej, zmniejsze-

nia emisji gazów i zwiększenia konkuren-

cyjności cen ciepła i energii elektrycznej na 

rynku. Dyrektywy Unii Europejskiej 2003/

54/EC i 2004/8/EC, dotyczące promocji 

kogeneracji, przyczyniły się do podjęcia 

badań nad budową nowych, prostych w za-

stosowaniach, układów technologicznych, 

wykorzystujących odnawialne źródła energii 

w kogeneracji. Autor przedstawił nową tech-

nologię, opartą na organicznym obiegu 

Rankine’a, która ma zastosowanie do lokal-

nych elektrociepłowni małej mocy opalanych 

biomasą. W układzie technologicznym z ORC 

(„Organic Rankine Cycles” – Organiczny 

Obieg Rankine’a) klasyczny kocioł parowy 

zastąpiony został przez bezciśnieniowy ko-

cioł z olejem w obiegu, stanowiący źródło 

ciepła w obiegu Rankine’a, w którym zamiast 

pary wodnej i wody cyrkuluje substancja 

organiczna (olej silnikowy). Całkowita 

sprawność układu wynosi 90%. 

Układ technologiczny z ORC o mocy 

elektrycznej 1.000 kW zastosowano w elek-

trociepłowni opalanej słomą w Linzu w Au-

strii, w której jednostkowy koszt wytwarza-

nia energii elektrycznej, bez subsydiowania 

inwestycji, wynosi 0,121 euro/kWh. Termicz-

ne wykorzystanie biomasy jest zgodne z kry-

terium rzeczywistej ochrony środowiska, 

gdyż biomasa stanowi odnawialne i neutral-

ne, z uwagi na CO2, źródło energii. Zwięk-

szenie produkcji energii elektrycznej z bio-

masy jest wyraźnie sformułowanym celem 

europejskiej i austriackiej polityki energe-

tycznej oraz polityki ochrony środowiska.

Doświadczenia z eksploatacji elektrocie-

płowni opalanej słomą w Linzu wykazały, że 

możliwe jest bez problemu uzyskanie warto-

ści emisji nieprzekraczających wartości gra-

nicznych, zarówno przy obciążeniu nominal-

nym jak i przy niższych wartościach obciążeń. 

Na tej podstawie określić można wartość 

emisji unikniętej, przez zastąpienie na przy-

kład starych kotłów olejowych scentralizo-

wanym układem ciepłowniczym zasilanym 

biomasą. Skutkuje to istotnym polepszeniem 

stanu środowiska, do którego w konkretnym 

przypadku nie wprowadzono w ciągu roku 

około 29.900 Mg CO2, 58 Mg CO, 24 Mg 

SO2, 4,2 Mg NOx oraz 1,4 Mg pyłów. Więk-

szość popiołu ze spalania biomasy może być 

utylizowana, np. jako dodatek przy produkcji 

kompostu bądź surowiec wtórny do produk-

cji nawozów i substancji odkwaszających dla 

gleb rolniczych i leśnych. W ten sposób cykl 

pierwiastków w procesie utylizacji termicznej 

biomasy może być niemal zamknięty, a me-

tale ciężkie zakumulowane w ekosystemie 

mogą być usunięte z obiegu w przyrodzie 

(wpływając na pH gleby). 

Tak więc, układy technologiczne z orga-

nicznym obiegiem Rankine’a stwarzają, 

zdaniem autora, lepsze warunki do wyko-

rzystania biomasy. Sprawność całkowita 

układu technologicznego zawiera się w gra-

nicach od 70% do 105% przy kondensacji 

pary w spalinach.

Budownictwo energooszczędne

Problematyka budownictwa energoosz-

czędnego i jego potencjalnego wpływu na 

kształtowanie regionalnej polityki energe-

tycznej poruszyli w swym referacie mgr inż. 

Dobrosław Grużewski i mgr inż. Piotr Ma-

ryński, z Fundacji na rzecz Energii Ekolo-

gicznej, pt. „Wykorzystanie energii odna-

wialnych w budownictwie energooszczędnym 

jako jeden z elementów kreowania nowej 

polityki energetycznej na poziomie gminy”. 

Była to próba przeniesienia „środka ciężko-

ści” w planowaniu energetycznym w kierun-

ku sektora budowlanego. 

Segmentem rynku energii, w którym 

drzemią potężne możliwości jest, zdaniem 

autorów budownictwo. Około 40% zużycia 

energii finalnej przypada na ten właśnie sek-

tor. Wprowadzenie dla planowanych inwesty-

cji budowlanych energooszczędnego standar-

du budowlanego oraz termomodernizacja 

starszych obiektów pozwoli na odciążenie 

konwencjonalnego sektora energetycznego 

w efekcie oszczędniejszego użytkowania 

energii. Wprowadzając dodatkowo nowe 

technologie energetyczne, wykorzystujące 

odnawialne nośniki energii, oraz technologie 

kogeneracyjne można ograniczyć zależność 

końcowego odbiorcy energii od monopolu 

zakładów energetycznych i permanentnych 

zmian (czyli podwyżek) cen tradycyjnych 

nośników energii. Rynek energii jeszcze dłu-

go będzie zdominowany przez konwencjo-

nalny sektor energetyki zawodowej, wobec 

czego niezwykle ważne jest, aby odbiorca 

końcowy miał zapewniony większy wybór 
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źródeł pochodzenia energii i większą świa-

domość tego wyboru oraz mógł sam decydo-

wać o ponoszonych przez siebie kosztach. 

Odnawialne źródła energii 

Temat wykorzystania lokalnych źródeł 

energii odnawialnej (OZE) poruszyła mgr inż. 

arch. Agnieszkę Cena-Soroko ze Stowarzy-

szenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, 

w referacie pt. „Odnawialne źródła energii 

w strategii energetycznej gminy”. W strategii 

energetycznej gminy, zdaniem autorki, naj-

ważniejszym elementem będzie kreowanie 

lokalnego rynku energii poprzez wykorzy-

stywanie odnawialnych źródeł energii. 

Strategia gminna w zakresie OZE umoż-

liwia zarządzanie gospodarką energetyczną 

gminy, ale może także mieć wpływ na zmniej-

szenie kosztów usług energetycznych, osiąga-

nie wymiernych efektów w ochronie środo-

wiska przyrodniczego, może pozytywnie 

wpływać na promocję gminy i stymulować 

jej rozwój (np. poprzez turystykę) oraz stwo-

rzyć warunki umożliwiające powstawanie 

nowych miejsc pracy związanych z rozwojem 

usług energetycznych. Przy tworzeniu Strate-

gii energetycznej odnawialnych źródeł energii 

należy zwrócić szczególną uwagę na:

– precyzyjne określenie istniejących 

zasobów energetycznych gminy: biomasa, 

wiatr, słońce, woda;

– prognozy zmian zasobów odnawial-

nych;

– wprowadzenie roślin energetycznych;

– prognozy ceny jednostkowej energii ze 

źródeł odnawialnych;

– przewidywane koszty i skutki wdroże-

nia odnawialnych źródeł energii;

– powiązanie strategii z procesami ter-

momodernizacyjnymi;

– promocja;

– rozwój gospodarczy odnawialnych 

źródeł energii.

Wnioski z zatwierdzonej strategii ener-

getycznej są uwzględniane w dokumentach 

planistycznych, co umożliwia kształtowanie 

polityki energetycznej bezpośrednio w pro-

cesach inwestycyjnych. Praktyczne zastoso-

wanie strategii energetyki OZE przedstawio-

no na przykładzie miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, w którym 

przewidziano lokalizację Centrum Admini-

stracyjno-Biznesowego o powierzchni 38 ha. 

W celu obniżenia kosztów utrzymania bu-

dynków w zakresie energii cieplnej zapro-

ponowano dodatkowe inwestycje, m.in.: 

– dodatkowe docieplenie przegród budow-

lanych w stosunku do standartowych aktual-

nych wymogów Prawa Budowlanego;

– odzysk ciepła z wentylacji;

– zainstalowanie własnego źródła ciepła 

z pompy cieplnej zamiast zasilania z sieci 

miejskiej; 

– montaż kolektorów słonecznych do 

podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Realizacja takiej inwestycji spowoduje, 

zdaniem autorki, zmniejszenie zapotrzebo-

wania na energię o 90,2%, co pozwoli na 

ograniczenie zainstalowanej mocy z 3317 kW 

na 600,8 kW. Niezwykle istotne są efekty 

ekologiczne, tj. redukcja gazów cieplarnia-

nych o około 86%. 

Efektywne wykorzystanie 

energii w budynkach 

użyteczności publicznej

Ciekawy projekt urzeczywistniający 

efektywne wykorzystanie energii zaprezen-

tował dr inż. Sławomir Pasierb. W latach 

2003–2004 Fundacja na rzecz Efektywnego 

Wykorzystania Energii, wraz z parterami 

zagranicznymi z Niemiec i Kanady, reali-

zuje pilotażowy projekt pt. „Zarządzanie 

energią i środowiskiem w budynkach uży-

teczności publicznej samorządów terytorial-

nych”, którego celem jest stworzenie i wdro-

żenie systemu zarządzania energią oraz 

programu zmniejszenia zużycia energii 

w budynkach użyteczności publicznej. 

W programie aktywnie uczestniczy dzie-

więtnaście sa morządów terytorialnych wo-

jewództwa śląskiego (województwo – Urząd 

Marszałkowski, dwa powiaty, szesnaście miast 

i gmin) o łącznej liczbie mieszkańców blisko 

2 mln i liczbie obiektów użyteczności pu-

blicznej około 900.

Po roku wdrażania projektu realizatorzy 

zebrali istotne doświadczenia i wyniki, któ-

rymi podzielili się na V Regionalnej Kon-

ferencji w Tychach oraz w trakcie warsztatów 

energetycznych we Wrocławiu.

Doświadczenie 1. Inwentaryzacja, czyli 

„czy wiemy czym zarządzamy”. Mimo, iż 

samorządy mają pod swoim zarządem bu-

dynki już od wielu lat, ciągle istnieją znacz-

ne braki dokumentacyjne w cechach budow-

lanych i wielkościach energetycznych, a tak-

że brak jest systematycznego uaktualniania 

tych cech i wielkości.

Doświadczenie 2. Wybrać obiekty i zacząć 

tam gdzie są największe potencjalne efekty. 

Zdaniem autora, należy w poszczególnych 

obiektach, zacząć od wprowadzenia bieżące-

go zarządzania energią i środowiskiem, i re-

alizować przedsięwzięcia bez i niskonakła-

dowe, które pozwolą na zmniejszenie kosztów 

i zużycia paliw, energii i wody, średnio 

o 5–10%. Inwestycje termomodernizacyjne 
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dają większe efekty w zmniejszaniu kosztów 

i zużycia, zazwyczaj do 25 do 40%, a w po-

jedynczych obiektach nawet do 40–60%. 

Autor zalecał, by zacząć od obiektów, które 

mają najwyższe roczne rachunki i najwyższe 

jednostkowe koszty zużycia paliw i energii.

Doświadczenie 3. Zarządzać i motywo-

wać. Efektywność działań zespołów i firm 

może być obiektywnie mierzona wynikami 

zwiększenia efektywności wykorzystania 

energii, obniżki kosztów i zmniejszenia ob-

ciążenia środowiska. Konieczne jest jednak 

wprowadzenie motywacji przez gospodarzy 

(administratorów) dla działań proekologicz-

nych, np. w sposób: a) społeczny – przez 

wyróżnienie, porównanie do innych i nada-

nie obiektowi certyfikatu (etykiety cech 

energetycznych i środowiskowych obiektowi 

– szkole) lub b) finansowy – przez pozosta-

wienie części oszczędności kosztów w gestii 

gospodarza obiektu. 

Doświadczenie 4. Działać systematycz-

nie i programowo. Głównym zadaniem 

projektu było przekonanie o potrzebie i do-

starczenie samorządom terytorialnym wie-

dzy, narzędzi, wzorców, modeli do systema-

tycznego i programowego zarządzania 

energią i środowiskiem, również w aspekcie 

racjonalizacji wydatkowania środków pu-

blicznych na ten cel.

Zdaniem autora z realizacji programu 

wynika, że kilka samorządów wdroży taki 

system, część przygotuje się do wdrożenia, 

zaś reszta będzie pracować nad pokonaniem 

pierwszej bariery, to jest uświadomieniem 

potrzeby wprowadzenia systemu zarządzania 

energią.

Program zmniejszenia kosztów energii 

w budynkach użyteczności publicznej, bę-

dących w gestii samorządów terytorialnych, 

jest sposobem na wyznaczenie kierunków 

ich działań. 

Podsumowanie

Zrównoważony rozwój może przynieść 

zauważalne dla społeczności lokalnej i śro-

dowiska efekty wtedy, gdy będzie realizowa-

ny we wszystkich działach gospodarki, także 

w sektorze energetycznym. Dokumenty stra-

tegiczne i ustawodawstwo dają dobre podsta-

wy do jego wdrażania. Zaprezentowane refe-

raty potwierdzają realność praktycznego za-

stosowania zasad zrównoważonego rozwoju 

na poziomie gminy, podając konkretne i spraw-

dzone rozwiązania w wykorzystaniu odna-

wialnych źródeł energii. Program energetycz-

ny dla gminy (założenia do planu zaopatrzenia 

w energię) jest szansą na proekologiczny roz-

wój lokalnej gospodarki z poszanowaniem 

warunków ochrony środowiska.

mgr Krystyna Haladyn – na podstawie 

materiałów z warsztatów energetycznych

NOWOŚCI WYDAWNICZE

„Oszczędzamy energię”

Broszura została wydana w ramach projektu „Wspieranie lokalnej Agendy 21”. W części 
wstępnej zawiera informacje dotyczące wpływu człowieka na klimat oraz emisji gazów 
szklarniowych. W części zasadniczej wydawnictwa zawarto szereg informacji o tym, co 
możemy zrobić dla naszej planety – m.in. w zakresie ogrzewania mieszkań i domów, 
urządzeń domowych, oświetlenia i zużycia wody. Bardzo przydatne są m.in. informacje 
zamieszczone na końcu broszurki na temat energochłonności różnych typów lodówek.

Wydawca:  Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolnośląski, Wrocław 2003, format A5, stron 24, oprawa broszurowa, 

ISBN 83-915572-0-0.

„Programy rolno-środowiskowe, czyli jak zarobić na ochronie środowiska”

Broszura wydana w ramach projektu „Wspieranie lokalnej Agendy 21”. Omawia programy 
rolno-środowiskowe w UE, ich wdrażanie i reformę Wspólnej Polityki Rolnej oraz pilotażowe 
programy rolno-środowiskowe w Polsce. W dalszej części zaprezentowano krajowy program 
rolno-środowiskowy, jego strukturę, zasady dofinasowania, typy pakietów oraz warunki 
uczestnictwa w programie oparte o wyciąg z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Na końcu 
zamieszczono wykaz stref priorytetowych Dolnego Śląska oraz podano przydatne adresy.

Wydawca:  Polski Klub Ekologiczny –okręg Dolnośląski, Wrocław 2003, format A5, stron 48, oprawa broszurowa, 

ISBN 83-915572-1-9.

Broszury dostępne w siedzibie Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego!

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312c • 50-020 Wrocław • tel. (0-71) 347 14 45
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WSTĘP

Doliny polskich rzek stanowią miejsce 

bytowania wielu gatunków rzadkich, ginących 

i zagrożonych wyginięciem w Europie, i to ze 

wszystkich badanych do tej pory grup syste-

matycznych. Celem tego artykułu jest omó-

wienie, choć w bardzo skrótowej formie, 

najważniejszych wartości przyrody zachowa-

nej po dziś dzień właśnie w dolinach rzecznych 

i uzasadnienie konieczności ich ochrony. 

Ochrony, podejmowanej już jednak nie tylko 

w imię wartości czysto naukowych i etycznych, 

lecz także będących konsekwencją przystą-

pienia Polski do Unii Europejskiej i przyjęcia 

obowiązujących w niej rozwiązań prawnych.

RZEKA JAKO EKOSYSTEM

W ekologicznym systemie każdego kon-

tynentu rzeki pełnią rolę dwojaką. Po pierwsze 

– są kluczowymi elementami środowiska 

odpowiedzialnymi za funkcjonowanie powią-

zanych z nimi typów siedlisk (wodnych, ba-

giennych, nieleśnych i leśnych) wraz ze 

wszystkimi towarzyszącymi im grupami or-

ganizmów. Po drugie – każda rzeka tworzy 

swój własny, specyficzny ekosystem, podzie-

lony na odcinki różniące się pod względem 

charakteru podłoża, szybkości przepływu, 

krętości, sposobu wykształcenia brzegów – a co 

za tym idzie i własności chemicznych samej 

wody. Dlatego naturalną, nie przekształconą 

rzekę zamieszkują określone grupy organi-

zmów wodnych, zmieniające się stopniowo 

wraz z oddalaniem od źródeł (z czystą i dobrze 

natlenioną, lecz z reguły ubogą w składniki 

odżywcze wodą), aż po żyzne, szerokie i le-

niwie płynące odcinki przyujściowe.

Ta rola rzeki, jako ekosystemu, jest do-

skonale znana wielu jej użytkownikom, 

przede wszystkim wędkarzom. Zapominamy 

jednak często, iż to wewnętrzne zróżnico-

wanie dotyczy także pozostałych grup or-

ganizmów. Jeśli ingerujemy w koryto rzeki 

zmieniając warunki przepływu wód (czy to 

przez budowę stopni, czy zmianę krętości, 

czy nawet budowę ostróg), zawsze musimy 

zdawać sobie sprawę, że niesie to określone 

skutki ekologiczne, powodujące wymieranie 

nie pojedynczych gatunków, lecz całych 

złożonych zespołów organizmów. Ryzyko 

takie istnieje nawet przy podjęciu działań 

kompensujących (np. bystrotoki), zaś utra-

cona w ten sposób część różnorodności 

biologicznej, w większości wypadków, jest 

już niemożliwa do przywrócenia. To samo 

dzieje się, gdy wskutek budowy systemu 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych ogra-

niczamy zasięg, wielkość i częstotliwość 

zalewów, ograniczając ich występowanie do 

wąskiego pasa w międzywalu. Wiele roślin, 

zwierząt i całych ekosystemów jest uzależ-

nionych właśnie od naturalnego rytmu wy-

lewów rzeki, stąd wprowadzane przez nas 

zmiany, nawet jeśli nie przyczyniają się do 

bezpośredniego ich niszczenia, powodują 

stopniowe, długoterminowe zmiany o trud-

nych do zrównoważenia skutkach.

Mimo setek lat przekształceń, regulacji, prostowania koryt i budowy stopni wodnych rzeki Polski nadal stanowią 

kluczowe elementy systemu ekologicznego kraju. Zachowały one wiele ze swoich dawnych walorów przyrodniczych, 

które, nawet jeśli nie są pierwotnego pochodzenia, nawiązują swoim składem gatunkowym, strukturą i złożonością 

do dawnych, naturalnych ekosystemów.
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SIEDLISKA NADRZECZNE

Z rzekami Polski ściśle związanych jest 

wiele typów siedlisk przyrodniczych (a co za 

tym idzie zbiorowisk roślinnych oraz rzadkich 

i cennych gatunków flory i fauny). Większość 

z nich to siedliska, które wykształciły się 

właśnie w specyficznych warunkach panują-

cych w dolinie rzecznej, do których zaliczamy 

wyższą niż na terenach otaczających wilgot-

ność podłoża, specyficzne typy gleb i towa-

rzyszące dolinom formacje geomorfologiczne, 

mikroklimat, a przede wszystkim powtarza-

jące się regularnie zalewanie, związane ze 

zmiennymi stanami wody. Zamieszkujące 

doliny rzek rośliny i zwierzęta są w większo-

ści wypadków optymalnie dostosowane do 

takiego właśnie, nieprzyjaznego dla innych 

gatunków (także i dla człowieka) zestawu 

czynników ekologicznych. Mimo naszej kil-

kusetletniej ingerencji doliny rzeczne utrzy-

mały część swojej pierwotnej różnorodności 

biologicznej, a jej trzon stanowią właśnie ga-

tunki tradycyjnie zamieszkujące ten biotop. 

W zależności od częstotliwości zalewów, 

które w dolinie rzeki są głównym czynnikiem 

warunkującym lokalną zmienność siedlisk 

przyrodniczych, spotkać możemy się z dwo-

ma głównymi grupami siedlisk: siedliska 

nieleśne i siedliska leśne.

SIEDLISKA NIELEŚNE

Siedliska te występują wszędzie tam, 

gdzie trwałe podtopienie lub stała obecność 

wody (np. w całorocznych starorzeczach lub 

bocznych korytach rzek) uniemożliwiają 

rozwijanie się zbiorowisk zaroślowo-leśnych. 

W największym uogólnieniu możemy wy-

różnić wśród nich:

– siedliska wód płynących [All. Sparga-

nio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. et Siss. in 

Boer 1942; all. Ranunculion fluitantis Nau-

häusl 1959]. Należą do jeszcze stosunkowo 

częstych, jednak stanowią chroniony w UE 

typ siedliska (3260);

– siedliska wód stojących [Cl. Lemnetea 

minoris R. Tx. 1955; Cl. Charetea (Fukarek 

1961 n.n.) Krausch 1964; Cl. Potametea R. 

Tx. et Prsg. p.p.]. Większość z tych siedlisk 

jest spotykana jeszcze stosunkowo często, 

lecz łąki ramienicowe stanowią typ siedliska 

3140, zaś starorzecza 3150 – oba chronione 

w UE;

– pionierskie siedliska namulisk nadrzecz-

nych [Cl. Bidentetea tripartiti R. Tx., Lohm. 

et Prsg 1950], w typowej formie bardzo już 

rzadkie wskutek regulacji koryt rzecznych 

i znacznego zmniejszenia częstości zalewów, 

typ siedliska chroniony w UE (3270) zwią-

zany prawie wyłącznie z szerokimi dolinami 

rzek nizinnych jak Odra czy Wisła;

– pionierskie siedliska namulisk wód 

stojących [Cl. Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. 

et R. Tx. 1943]. Typ siedliska chroniony 

w UE (3130) spotykany zarówno na wysy-

chających starorzeczach, jak na sztucznych 

zbiornikach wodnych, z okresowo spuszcza-

ną wodą;

– pionierskie siedliska kamieńców i żwi-

rowisk [O. Epilobietalia fleischeri Moor 

1958]; siedlisko typowo górskie, schodzące 

na pogórza, chronione w UE (3220, 3230, 

3240). Występują w rzekach Sudetów i łuku 

karpackiego, jednak wskutek regulacji zwią-

zanych z umacnianiem brzegów są często 

i bezpowrotnie niszczone;

– pionierskie siedliska piaszczystych łach 

i wydm śródlądowych [Cl. Koelerio-Coryne-

phoretea Klika in Klika et Novak 1941]. Sie-

dlisko bardzo już rzadko spotykane w dolinach 

rzecznych, właśnie wskutek braku dużych 

zalewów odkładających duże ilości osadu 

mineralnego, chronione w UE (2330);

– siedliska szuwarów i turzycowisk [Cl. 

Phragmitetea R. Tx. et Prsg 1942], siedliska 

fo
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te są jeszcze pospolite w całej Polsce, jednak 

właśnie tu znajdują się miejsca gniazdowania 

i żerowania dużej liczby gatunków ptaków 

ujętych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej;

– torfowiska niskie [Cl. Scheuchzerio-

Caricetea nigrae (Nordh. 1937) R. Tx. 1937] 

– niektóre z podtypów są chronione w UE 

w ramach typu 7230;

– nadrzeczne okrajki rzek niżowych 

[O. Convolvuletalia sepium R. Tx. 1950] – 

szeroko rozpowszechnione, towarzyszą za-

równo skrajom lasów i zarośli nadrzecznych 

jak i dolinom mniejszych cieków. Typ chro-

niony w UE (6430 p.p.);

– nadrzeczne okrajki górskich rzek i po-

toków [Cl. Betulo-Adenostyletea Br.-Bl. 

1948] – bardzo bogate gatunkowo i intere-

sujące (głównie ze względów florystycznych) 

siedliska objęte ochroną w UE (6430 p.p.);

– siedliska źródlisk [Cl. Montio-Carda-

minetea Br.-Bl. et R. Tx. 1943] – niektóre ze 

specyficznych podtypów siedliska, szcze-

gólnie związane z podłożem wapiennym 

należą do chronionych w UE (7220).

W miejscach gdzie rozwija się eksten-

sywna gospodarka łąkowo pastwiskowa 

również spotkamy się ze specyficznymi 

typami łąk, które występują wyłącznie w do-

linach rzek. Należą do nich:

– niskie murawy zalewowe [O. Trifolio 

fragiferae-Agrostietalia stoloniferae R. Tx. 

1970], rozwijające się w miejscach inten-

sywnego wypasu;

– łąki wyczyńcowe [All. Alopecurion 

pratensis Pass. 1964] – stosunkowo jeszcze 

częste w Polsce, chronione w UE (typ 6150), 

ich utrzymanie jest jednym z celów przyświe-

cającym programom rolno-środowiskowym. 

Występowanie tych łąk jest uzależnione od 

regularnych zalewów wodami płynącymi – 

przy ich braku przekształcają się w znacznie 

częstsze zbiorowiska łąk świeżych;

– łąki selernicowe [All. Cnidion dubii 

Bal.-Tul. 1966] – bardzo rzadki typ łąk, 

w składzie którego występuje duża grupa 

roślin wymierających w Polsce. Na obszarze 

doliny Odry w granicach Dolnego Śląska ich 

łączną powierzchnię szacuje się na nie więcej 

niż 150 ha, przy czym znane jest obecnie 

zaledwie 85 ha tych łąk. Generalnie zajmują 

one mady organiczne, będące śladem dawnych 

starorzeczy. Typ chroniony w UE (6440). 

Tam, gdzie nie występują regularne za-

lewy np. na krawędziach pradolin, spotyka-

my także, szczególnie cenne łąki zmienno-

wilgotne [All. Molinion caeruleae W. Koch. 

1926] – również coraz już rzadsze łąki z wie-

loma gatunkami chronionymi i wymierają-

cymi w Polsce. Chronione w UE (6410).

Z dolinami rzek ściśle związane są w Pol-

sce zachodniej i środkowej także liczne wy-

stąpienia bardzo już rzadkich muraw ksero-

termicznych [Cl. Festuco-Brometea Br.-Bl. 

et R. Tx. 1943, typ siedliska 6210]. Wystę-

pują one na stromych, silnie nasłonecznionych 

skarpach pradolin np. dolnej Odry k. Bielin-

ka czy Leubus oraz nad Dolną Wisłą, Bugiem, 

Sanem i in. Mimo że nie są to ekosystemy 

zależne od wody, to jednak nasza działalność 

w dolinach rzecznych również może powo-

dować duże zagrożenie dla ich egzystencji.

SIEDLISKA LEŚNE

W dolinach polskich rzek nie spotkamy 

oczywiście zbiorowisk leśnych o charakterze 

pierwotnym, które w skali całej Europy sta-

nowią unikatowe wyjątki, zachowane na 

granicach kontynentu, w pobliżu koła pod-

biegunowego lub w najbardziej niedostępnych 

partiach gór. Jednak mała przydatność czę-

ściej zalewanych fragmentów dolin rzecznych 

dla regularnej gospodarki leśnej powoduje, 

że duża ich część ma charakter naturalny. 

Są to zbiorowiska spontaniczne lub też po-

wstałe przy udziale człowieka, z optymalnym 

składem gatunkowym runa, choć zniekształ-

conym czasem składzie gatunkowym i pię-

trowym drzewostanu. Lasy nadrzeczne są 

absolutnym i niezaprzeczalnym skarbem 

polskiej przyrody, szczególnie jeśli porów-

namy je z lasami zachowanymi dotąd w Eu-

ropie Zachodniej. Fragmenty, które w krajach 

Unii obejmuje się ochroną rezerwatową u nas 

przeszłyby niezauważone, zaś to co my okre-

ślamy ledwie jako zdegenerowany łęg, dla 

unijnych ekspertów już przedstawia ogrom-

ną wartość przyrodniczą. Lasy nadrzeczne 

dzielimy ogólnie na trzy kategorie:

– łęgi wierzbowo-topolowe (All. Salicion 

albae R. Tx. 1955), które wymagają minimum 

30 dni zalewu w roku, stąd też są już skrajnie 

rzadkim typem siedliska, związanym prawie 

wyłącznie z rzekami nizinnymi; analiza wy-

konana dla doliny Odry wykazała istnienie 

już tylko 14 fragmentów większych niż 50 ha. 

Rzadkość występowania łęgów wierzbowo-

topolowych jest związana przede wszystkim 

z regulacją rzek oraz tradycyjnymi metodami 

ochrony przeciwpowodziowej. W chwili 

obecnej mogą one utrzymywać się niemal 

wyłącznie na obszarze międzywala, gdzie 

jeszcze do niedawna panowała tendencja do 

usuwania zadrzewień i zakrzaczeń, co powo-

dowało fizyczne niszczenie płatów łęgów i ich 

stadiów regeneracyjnych. Z drugiej strony na 

rzekach uregulowanych coraz rzadsze są re-

gularne, długotrwałe zalewy, będące niezbęd-

nym warunkiem ich utrzymywania się. Dzie-

je się tak zarówno z uwagi na budowę zbior-

ników retencyjnych, jak i obserwowane po-
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niżej stopni obniżanie się poziomu dna rzeki. 

Tymczasem ten typ siedliska jest chroniony 

w UE jako priorytetowy (91E0 p.p.);

– łęgi wiązowo-jesionowe (Ass. Ficario-

Ulmetum Knapp 1942 em. J. Mat 1976), 

wymagające regularnych, lecz krótkich okre-

sów zalewania, również są charakterystycz-

ne dla rzek nizinnych. W Polsce szczególnie 

dobrze zachowały się w dolinie Odry, gdzie 

ich powierzchnię szacuje się na około 4000 

ha. Obserwowane w naturze płaty tego typu 

siedliska ulegają jednak szybkim przemianom 

w kierunku znacznie pospolitszych i mniej 

przez to cennych lasów grądowych. Zjawisko 

to zwane „grądowieniem” jest powodowane, 

podobnie jak w przypadku poprzedniego typu 

łęgów, przez spadającą częstotliwość zalewów. 

Siedlisko jest chronione w UE (91F0);

– łęgi olszowo-jesionowe (All. Alno-

Ulmion Br.-Bl. et R. Tx. 1943), tworzące 

wąskie pasma wzdłuż górskich rzek i potoków, 

zaś na nizinach związane głównie z obrzeża-

mi małych, rzadko wylewających cieków 

i starorzeczy. Ten typ siedliska jest szczegól-

nie zagrożony przez regulacje małych rzek 

i potoków, w górach i na pogórzu polegających 

z reguły na pogłębianiu koryt i umacnianiu 

brzegów murami lub narzutem kamiennym. 

Poza spadkiem częstotliwości zalewania i ob-

niżeniem wód gruntowych, płaty łęgów ol-

szowo-jesionowych są także bardzo często 

niszczone bezpośrednio wskutek prowadzo-

nych prac ziemnych i budowlanych. Typ chro-

niony w UE jako priorytetowy (91E0 p.p.).

Poza obszarem regularnie zalewanym leżą 

wielogatunkowe lasy liściaste zwane grąda-

mi (All. Carpinion betulii Oberd. 1957, typ 

chroniony 9170 oraz 9160). Chociaż należą 

do częstych w Polsce typów siedlisk, to jed-

nak właśnie w dolinach rzecznych spotykamy 

największe i najcenniejsze ich fragmenty.

Powyższy przegląd siedlisk nadrzecznych 

wyraźnie wykazuje, iż większość z nich 

związana jest z obszarami regularnie zale-

wanymi, zaś częstotliwość i długość zalewów 

jest najważniejszym czynnikiem ekologicz-

nym warunkującym ich istnienie. Tradycyj-

ne metody regulacji rzek i ochrony przeciw-

powodziowej, związane z pogłębianiem 

koryt, ograniczaniem obszaru zalewowego 

do wąskich pasów międzywala oraz tech-

nicznymi metodami regulacji brzegów pro-

wadzą zarówno do ich fizycznego niszczenia 

i znacznego zmniejszenia areału, jak i do 

zaniku lub znacznego ograniczenia zalewów 

– najważniejszego czynnika ekologicznego 

umożliwiającego ich istnienie. 

RZEKI JAKO KORYTARZE EKOLOGICZNE

Rzeki posiadają ogromną wartość przy-

rodniczą nie tylko z uwagi na zachowane 

w ich dolinach cenne typy siedlisk z wielo-

ma wymierającymi w Polsce gatunkami 

flory i fauny. Są także jedynymi już, w zdo-

minowanym przez człowieka krajobrazie, 

liniowymi strukturami pochodzenia natu-

ralnego, a jako takie są bezcennym łączni-

kiem pomiędzy różnymi izolowanymi 

fragmentami siedlisk przyrodniczych. Za 

ich pośrednictwem, zarówno bezpośrednio 

z nurtem rzeki, jak i wzdłuż ciągów zacho-

wanych w bliskości jej koryta fragmentów 

ekosystemów, różne gatunki roślin i zwierząt 

mogą przemieszczać się na dziesiątki i set-

ki kilometrów – i to zarówno w górę, jak 

i w dół rzeki. W krajobrazie współczesnej 

Europy istnienie tych korytarzy ekologicz-

nych zapobiega, z czego nie zawsze zdajemy 

sobie sprawę, szybkiemu wymieraniu wie-

lu gatunków roślin i zwierząt. Już dawno 

udowodniono bowiem, że znacznie szybciej 

wymierają małe, izolowane od siebie popu-

lacje i gatunki (zarówno wskutek nieko-

rzystnych procesów genetycznych jak i na 

skutek kurczenia się dostępnych siedlisk), 

niż takie, które mogą się ze sobą, przynajm-

niej co jakiś czas kontaktować. Jeżeli do 

końca pozbawimy rzeki tych ważnych, tran-

zytowych funkcji, różnorodność biologiczna 

całej Europy zacznie spadać w drastyczny 

sposób, nawet jeśli obejmiemy różnymi for-

mami ochrony tereny leżące poza dolinami 

rzecznymi. W Polsce do szczególnie ważnych 

korytarzy ekologicznych o przebiegu połu-

dnikowym należą Wisła, Odra i Bug; prze-

biegiem równoleżnikowym charakteryzuje 

się na przykład Warta.

Silne zniekształcenie koryt rzecznych, 

a w szczególności łączenie różnych dorzeczy 

kanałami żeglugowymi, powoduje także 

wysokie prawdopodobieństwo, iż z korytarza 

skorzystają gatunki obce geograficznie, 

o silnie inwazyjnym charakterze. Przykładów 

takich roślinnych i zwierzęcych inwazji jest 

już tak wiele, że do każdej próby łączenia 

zlewni lub drastycznej regulacji koryt i brze-

gów musimy podchodzić z najwyższą ostroż-

nością. Spowodowane naszą działalnością 

wkraczanie gatunków obcych jest dziś uwa-

żane za jedne z największych zagrożeń dla 

flory i fauny całego kontynentu.

dr Krzysztof Świerkosz

Muzeum Przyrodnicze 

Uniwersytetu Wrocławskiego –

Herbarium WSRL

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autora i w Redakcji.
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Wstęp

Przeważająca dotychczas konsumpcyjna 

postawa wobec przyrody i jej zasobów w dru-

giej połowie XX wieku zmienia kierunek. 

Działania człowieka nabierają charakteru 

partnerstwa z przyrodą. Dąży się do zacho-

wania jej walorów, a w krajach wysoko uprze-

mysłowionych coraz częściej są widoczne 

nowe – naprawcze – aspekty w jej ochronie. 

Przywraca się zniszczonym obszarom utra-

cone walory przyrodnicze i krajobrazowe, 

dbając jednocześnie, aby dalszy ich rozwój 

przebiegał w sposób zrównoważony.

Jednym z miast, gdzie ekorozwój został 

wskazany jako obowiązujący, jest Cottbus 

(Chociebuż), miasto które w okresie socjali-

stycznej gospodarki Wschodnich Niemiec 

było centralnym ośrodkiem przemysłowym 

Łużyckiego Zagłębia Węglowego, z licznymi 

wielkimi elektrociepłowniami, kombinatami 

przetwórstwa węgla brunatnego, brykietow-

niami, koksowniami i gazowniami. W tym 

czasie na Łużycach, działające na ogromną 

skalę, odkrywkowe kopalnie węgla brunat-

nego (do dzisiaj funkcjonuje ich tylko kilka) 

czyniły spustoszenie w otaczającym krajo-

brazie, degradując pejzaż i środowisko, „po-

żerając” okoliczne miejscowości. Taką była 

i jest jeszcze do tej pory odkrywkowa kopal-

nia węgla brunatnego Cottbus-Północ, która 

wdzierając się coraz bardziej w głąb otacza-

jących ją terenów, zmieniła krajobraz, jak 

i samo miasto, w miejsce nieprzyjazne i nie-

bezpieczne dla życia mieszkańców.

Rodząca się świadomość ekologiczna, 

w szerokich kręgach społeczeństwa zjedno-

czonych Niemiec, zrodziła potrzebę zmian 

w rabunkowej, wyniszczającej przyrodę 

gospodarce. Istotnego znaczenia nabierały 

działania zintegrowane ze środowiskiem 

przyrodniczym, w zakresie zachowania wa-

lorów, i szeroka działalność na rzecz jego 

ochrony. Zaczęto dostrzegać korzyści, jakie 

daje ochrona przyrody przy jednoczesnym 

wprowadzaniu jej do programów związanych 

z wypoczynkiem, rekreacją, turystyką, łącz-

nie z tworzeniem nowego rynku zatrudnienia. 

Dużą uwagę przywiązywano do współpracy 

z wysoko kwalifikowaną kadrą naukową, 

jak również do proekologicznej promocji 

regionu, która przybierała różne formy.

Powrót miasta do natury – 

kontynuacja idei Pücklerowskich

Jedną z pierwszych form takich zintegro-

wanych działań były prezentacje sztuki 

ogrodowej, mające w Niemczech bogatą, bo 

ponad 200 letnią tradycję. I tak w 1995 roku, 

z inicjatywy ówczesnego prezydenta Herzo-

ga, przy dużym wsparciu i zaangażowaniu 

władz lokalnych, zorganizowano w Cottbus 

pierwszą w nowych landach, wystawę ogrod-

niczą – Buga 95 (Bundesgartenschau Cottbus 

1995). Mieszkańcy Cottbus dostrzegali w tego 

typu mityngach możliwości odniesienia ko-

rzyści gospodarczych, nie tylko przez wy-

mianę osiągnięć ogrodniczych, ale i poprzez 

nowe inwestycje związane z komunikacją, 

turystyką, aktywizacją życia kulturalnego.

Lokując tereny parkowo-wystawowe Buga 

w południowo-wschodniej części Cottbus, 

wykorzystano fakt, że parę kilometrów od 

centrum miasta znajdował się, pomiędzy 

doliną rzeki Szprewy a osiedlem i parkiem 

Branitz, ciekawy obszar zieleni, którego za-

gospodarowanie na tereny wystawienniczo-

parkowe potraktowano jako działanie promo-

cyjne. Duża, bo ponad 55 ha, powierzchnia 

obszarów wystawienniczych, stała się ogni-

wem łączącym tereny parkowe wzdłuż rzeki 

Szprewy, co umożliwiło całkowite włączenie 

zieleni śródmiejskiej do programu Buga.

Architekci, pracujący nad całym systemem 

powiązań krajobrazowych terenów wystawien-

niczych, oddali hołd idei kompozycyjnej, 

Jakość i tempo przebudowy krajobrazu miast, poddanych procesom współczesnej rewitalizacji, wiążą się ściśle z po-

ziomem świadomości ekologicznej i partycypacji społeczeństwa w działaniach, zarówno na etapie formułowania zadań 

o charakterze społecznym, ekonomicznym i budowlanym, jak i gromadzenia środków finansowych na ich realizację.

MARIA PRZYBYLSKA-WOJTYSZYN, BOGUSŁAW WOJTYSZYN
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żyjącego w XIX wieku, księcia Hermanna von 

Pücklera-Muskau (zwaną przez niego Grund-

idee). Jej zasadą było zachowanie i podkreśle-

nie walorów naturalnego krajobrazu poprzez 

stworzenie sekwencji wnętrz krajobrazowych, 

połączonych krótszymi lub dłuższymi osiami 

widokowymi. Grupy i kępy drzew rozplano-

wane na rozległych łąkach i ożywiające kra-

jobraz zbiorniki wodne oraz cieki, stanowią 

podstawowe elementy kompozycyjne. Poprzez 

świadome zrównanie piękna natury i piękna 

sztuki, zostały zatarte granice między krajo-

brazem, parkiem i ogrodem. Zachowane zo-

stały wyraźne zasady malowniczości, wyko-

rzystujące światło, ruch, barwę, kształt. Wąt-

ki romantyczne znalazły wyraz w łagodnych 

liniach wzniesień i lasów, naturalnym powią-

zaniu siedlisk ludzkich z przyrodą.

W sposobie kształtowania parków i ogro-

dów w Cottbus wykorzystano, stosowany 

przez księcia Pücklera, tzw. styl mieszany lub 

strefowanie ogrodu. Ścisłe było powiązanie 

najbliższych wnętrz ogrodowych z architek-

turą. Zgodnie z zasadą „formal garden”, zo-

stały one bogato wyposażone w rabaty kwia-

towe, ławki, pergole, tarasy dekoracyjne czy 

duże powierzchnie trawiaste prowadzące do 

zewnętrznego, właściwego parku krajobrazo-

wego. Charakteryzował się on występowaniem 

wyłącznie elementów naturalnych. I tutaj 

podstawowymi elementami kompozycji par-

ku były pücklerowskie osie widokowe.

Zarówno Pückler, jak i jemu współcześni 

ogrodowi kreatorzy zdawali sobie sprawę, 

że ogród krajobrazowy nie może być zapro-

jektowany do końca, wielki proces twórczy 

następuje w trakcie realizacji, przekształceń, 

poprawek, pielęgnacji, konserwacji, czyli 

w tzw. kształtowaniu porealizacyjnym, cze-

go w Cottbus dokonali niemieccy i polscy 

architekci krajobrazu, czyniąc park, parkiem 

przyjaźni między dwoma narodami.

Należy podkreślić, że wysiłek mieszkań-

ców Cottbus został doceniony. W 2001 r. 

miasto zostało laureatem złotego medalu 

w krajowym konkursie „Nasze Miasto roz-

kwita” (Unsere Stadt blücht), za wspaniałą 

pracę w planowaniu i utrzymaniu kwitnących, 

zielonych terenów.

Od miasta przemysłowego 

do centrum turystycznego

Kolejnym kierunkiem działań na rzecz 

środowiska w najbliższym otoczeniu czło-

wieka, tak regionie, jak w Cottbus i jego 

okolicach, jest prowadzona obecnie na sze-

roką salę restrukturyzacja, rekultywacja 
i rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

i zniszczonego krajobrazu ponad 150-letnią 

gospodarczą działalnością przemysłu górnic-

twa odkrywkowego. Łużyce, będące za cza-

sów NRD centrum energetycznym Wschod-

nich Niemiec, są obecnie największym placem 

budowy w Europie. Tutaj „przestawia się góry 

i tworzy nowe jeziora”. Aby zapoznać społe-

czeństwo z tym, co zostało na tych terenach 

zrobione, a co należy jeszcze zrobić, od roku 

2000 organizuje się na Łużycach szeroką 

prezentację planowanych i realizowanych 

przedsięwzięć budowlanych pod nazwą Mię-

dzynarodowa Wystawa Budownictwa „Kraj 

Księcia Pücklera”, w skrócie „IBA, Fürst-

Pückler-Land” (Internationale Bauaustellung, 

Fürst-Pückler-Land).

Jednym z tematów programu wystawy 

IBA, stanowiących kontynuację pücklerow-

skich idei kształtowania krajobrazu w sposób 

zrównoważony, jest prezentacja rejonu Cot-

tbus, jako tzw. siódmej wyspy krajobrazowej 

Łużyc, tj. kompleksu, którego oblicze kra-

jobrazu miasta przemysłowego stopniowo 

zmienia się w krajobraz miasta przyjaznego 

środowisku. Przy pomocy wystaw, galerii, 

różnych pokazów, licznych imprez i warsz-

tatów projektowych prezentowane są, dzię-

ki IBA, dokonania poczynione już w ramach 

sanacji terenów pogórniczych, jak również 

zakrojone na dużą skalę prace zaplanowane 

na przyszłość. IBA ma na celu aktywizować 

oraz zjednoczyć fachowców i praktyków, 

cały środowiskowy potencjał naukowy 

w proces przebudowy.

Takim działaniom w zakresie restruktu-

ryzacji potrzebna jest koordynacja, którą 

w Cottbus zajmie się powstające Cottbuskie 

Centrum Innowacyjne (CIC). Projektodaw-

cą i promotorem tego całego przedsięwzięcia 

jest Brandenburg Innovation (BRAIN). Na 

zakupionych od państwa około 35 ha ziemi, 

po byłych terenach wojskowych, w bezpo-

średnim sąsiedztwie Brandenburskiej Poli-

techniki, tworzone jest nowoczesne zagłębie 

technologiczno-naukowe CIC, skupiające 

liczne instytucje badawcze i wysoko wyspe-

cjalizowane zakłady. W ten sposób wyko-

rzystany, przez lokujących się tutaj na do-

godnych warunkach przedsiębiorców, na-

ukowy potencjał cottbuskich uczelni wyż-

szych, wzmocni struktury gospodarczego 

rozwoju całego regionu. Przemysł będzie 

miał szybki dostęp do aktualnych osiągnięć 

naukowych, a studenci i naukowcy Branden-

burskiego Uniwersytetu oraz Wyższej Szko-

ły Łużyckiej bardzo dobre miejsca praktyki. 

Gwarantuje to sensowne powiązanie rozwo-

ju, badań i produkcji, a tym samym uzyska-

nie wysokich subwencji.

Następnym, ciekawym projektem IBA 

przygotowanym przez miasto Cottbus, w ra-
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Cottbus – miasto nagradzane za osiągnięcia w planowaniu 
i utrzymaniu terenów zielonych oddających hołd ideom 
kompozycyjnym księcia H. von Pücklera-Muskau, Park Branitz 2004 r.

Cottbus – miasto nagradzane za osiągnięcia w planowaniu 
i utrzymaniu terenów zielonych oddających hołd ideom 
kompozycyjnym księcia H. von Pücklera-Muskau, Park Branitz 2004 r.
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mach rekultywacji obszarów zdegradowanych 

przez przemysł, jest projekt pod nazwą „Je-

zioro w mieście – miasto nad jeziorem” (See-

stadt-Stadtsee). Projekt ten przewiduje prze-

kształcenie, jeszcze funkcjonującej, ale bę-

dącej w stanie likwidacji, kopalni węgla 

brunatnego Cottbus-Północ w duże sztuczne 

jezioro Ostsee, jedyne tego rodzaju pod 

względem wielkości w Europie. Rozpoczęte 

już procesy transformacyjne, które mają za-

kończyć się około 2030 r., uczynią z tego 

obszaru jeden z najatrakcyjniejszych ośrodków 

wypoczynkowych naszego kontynentu.

Samo Cottbus, włączone do programu 

rewitalizacji miast wschodnioniemieckich, 

jest obecnie wielkim placem budowy. W ra-

mach IBA zainicjowano szeroką debatę na 

temat budownictwa mieszkaniowego, a szcze-

gólnie wielkopłytowego. Sporządzono przy 

współpracy ministerstwa budownictwa, władz 

miasta, wspólnot mieszkaniowych i architek-

tów kilka modelowych projektów. Jako obszar 

realizacji jednego z nich, wybrano położone 

w południowo-zachodniej części Cottbus 

osiedle Sachsendorf-Madlow. Powstało tam 

w latach 1976–1986 około 12 tys. mieszkań 

dla 30 tys. członków rodzin pracowników 

kopalni i branży energetycznej. Niestety, wraz 

z zamykaniem zakładów, wzrastającym bez-

robociem i ucieczką ludzi w inne rejony, 

opustoszała znaczna liczba mieszkań. Tę część 

miasta od 1993 r. do dzisiaj opuściło około 

40% jej mieszkańców. W 1996 r. porzuconych 

mieszkań było 6%, a obecnie jest już ich 

ponad 25%. Wyludniona zabudowa, niszcze-

jąca wraz z infrastrukturą, staje się coraz 

większym społecznym i gospodarczym pro-

blemem dla miasta. Przy pomocy IBA, z pe-

ryferyjnej dzielnicy postanowiono więc 

uczynić osiedle „przyszłości”, tak aby jego 

atrakcyjnością, przynajmniej w pewnym 

stopniu, ograniczyć rozmiar niekorzystnego 

zjawiska wyludniania się miasta.

W tym celu rozpoczęto intensywne pra-

ce rewaloryzacyjne, staranne remonty miesz-

kań i duże prace rozbiórkowe. Dowiedziono 

przy tym, że powtórne wykorzystanie części 

z rozebranych budynków jest sensowne 

i opłacalne. Przykładowo, w samym centrum 

osiedla w roku 2002 rozebrano dwunasto-

piętrowy blok mieszkalny i około 30% czę-

ści stalowo-betonowych wykorzystano po-

nownie do budowy pięciu niewielkich domów 

mieszkalnych, usytuowanych obok siebie 

w zieleni. Na uzyskanych, w ten sposób do 

zagospodarowania, wolnych przestrzeniach 

planowane są przez władze miasta i przed-

siębiorstwa budowlane, wspólnie z miesz-

kańcami, atrakcyjne miejsca zamieszkania 

i pracy. W nowej zabudowie wykorzystuje 

się, przede wszystkim, materiały dostawców 

lokalnych. Jednocześnie dokonywana jest 

rewaloryzacja zespołów zieleni na ciągach 

komunikacyjnych i we wnętrzach blokowych. 

Przy burzeniu i pracach rozbiórkowych 

oszczędza się zazwyczaj obiekty sportowe 

i użyteczności publicznej, po ocenie ich 

wartości funkcjonalno-estetycznych.

IBA przedstawia w Cottbus także liczne 

realizacje mniejszych projektów, m. in. pro-

jekt pt.„Stabilizacja centrum miasta”, obej-

mujący modernizację wieżowców, prywat-

nych kamienic, kształtowanie bulwarów 

i innych przestrzeni publicznych w centrum 

miasta, czy też projekt rewaloryzacji pięćset-

letniej fosy Priora wraz z niszczejącym mły-

nem. Są tu również drobne, ale bardzo istot-

ne dla miasta, takie osiągnięcia, jak otwarcie 

m.in. nowej kafejki internetowej, będącej 

miejscem spotkań dzieci i młodzieży. Pod 

jednym (nowym) dachem znalazły też swo-

ją siedzibę różne związki, stowarzyszenia, 

kluby. Zorganizowany w ostatnich latach, 

przy wieży wodnej, park rozrywki stał się 

ulubionym miejscem wypoczynku miesz-

kańców, również tych z dalszych okolic.

Z uformowanych na nowo wieżowców 

mieszkalnych powstała symboliczna brama 

do dzielnicy Sachsendorf-Madlow, szczegól-

nie odbierana przez jadących z centrum do 

dzielnicy. Przy głównej ulicy wjazdowej do 

miasta, w sąsiedztwie przemysłowego parku 

i domu mediów, utworzono również nową 

bramę miejską Cottbus.

Ważną rolę w podnoszeniu wizerunku 

miasta Cottbus i jego dzielnicy Sachsendorf-

Madlow przypisuje się nowo ukształtowanemu 

placu miejskiemu (Gelsenkirchener Platz). Jest 

to centralne miejsce spotkań wszystkich 

mieszkańców, przyjeżdżających również 

tramwajami z innych części miasta. Na po-

wierzchni 1000 m2, przykrytej ciekawą 

konstrukcją namiotową, skupia się głównie 

handlowe i kulturalne życie mieszkańców tej 

dzielnicy, pomimo, iż w jej otoczeniu betono-

wa, szara, niezamieszkała zabudowa stwarza 

jeszcze do tej pory przygnębiające wrażenie.

Wiele podobnych przykładów rewitali-

zacji, zarówno w kontekście społeczno-eko-

nomicznym, jak i budowlano-technicznym 

(gruntownej modernizacji pustoszejących 

zasobów mieszkaniowych w dzielnicach 

z wielkiej płyty), występuje w innych wschod-

nioniemieckich miastach takich, jak Hoy-

eswerda, Gőrlitz, Drezno czy Berlin. Są tam 

podejmowane, w ramach humanizacji beto-

nowych molochów, przeróżne próby podno-

szenia ich standardów technicznych (w tym 

parametrów termoizolacyjnych i wskaźników 

energooszczędności) i estetycznych. W oto-
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Nowo wykreowane centralne 
miejsce handlowego i kulturalnego 

życia mieszkańców dzielnicy 
Sachsendorf-Madlow, Cottbus 2004 r.

Nowo wykreowane centralne 
miejsce handlowego i kulturalnego 

życia mieszkańców dzielnicy 
Sachsendorf-Madlow, Cottbus 2004 r.
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czeniu i na elewacjach samych budynków 

pojawiają się instalacje plastyczne, nowy 

detal architektoniczny oraz nowoczesne 

urządzenia techniczne, które umożliwiają, 

zgodnie z zasadami ekorozwoju, gospoda-

rowanie energią, wodą i innymi lokalnymi 

zasobami środowiska. Są też przykłady in-

dywidualizacji formy budynków, podnoszą-

cej nie tylko estetykę, ale także poszerzają-

cej ich przestrzeń mieszkalną i ułatwiającej 

orientację w osiedlu poprzez dobudowane 

balkony i loggie, a także urządzone przed-

ogródki na parterach, nowoczesne strefy 

wejściowe do budynków, a nawet dodatkowe 

windy i galerie ułatwiające wejście do miesz-

kań z atrakcyjnie zaprojektowanych wnętrz 

blokowych.

Podsumowanie

Na tle doświadczeń IBA, niemieckim 

osiągnięciem szczególnie wartym zaintere-

sowania, jest wypracowanie procedur umoż-

liwiających społeczności lokalnej aktywne 

włączanie się do rewitalizacji miasta, poprzez 

uczestniczenie w procesie podejmowania 

decyzji. Wyzwalane są w ten sposób proeko-

logiczne inicjatywy, wspomagające realiza-

cję społeczno-biznesowych programów. 

Spontaniczność i niekonwencjonalne podej-

ście w tworzeniu wnętrz urbanistycznych, 

wzajemnie przenikających się przestrzeni 

społecznej i kulturowej, kreuje bardzo po-

mysłowe czasami krajobrazy, które pobu-

dzają do aktywności. Utrzymanie podobnych 

osiedli w stanie zapewniającym godziwe 

warunki zamieszkania, w porównaniu do 

efektów osiągniętych w Niemczech, w na-

szym kraju jest dalece niezadawalające. 

Należy podkreślić, że i u nas istnieją dobre 

przykłady takich działań, jednakże w od-

niesieniu do skali problemu, występuje jed-

nocześnie zbyt niski stopień zaawansowania 

przygotowań do jego realizacji. Toteż do-

świadczenia sąsiadów „zza miedzy”, zarów-

no legislacyjne, jak i administracyjno-finan-

sowe, zdobyte na byłych ziemiach po NRD, 

mogą pomóc w znalezieniu odpowiedzi na 

pytanie: jak powinna wyglądać polska sa-

nacja w perspektywie coraz bardziej zuży-

wających się, pod względem technicznym, 

moralnym i ideologicznym (w około 60% 

pochodzących z epoki PRL-u), mieszkanio-

wych zasobów kraju?

Na przykładzie rejonu Cottbus obserwu-

jemy, że działalność proekologiczna jest tu 

właściwie rozumiana i stosowana. W proce-

sach transformacji miasta od krajobrazu 

zniszczonego przez przemysł do harmonijnie 

zwróconego ku naturze, jest wykorzystywa-

ny cały potencjał społeczny i naukowy. 

Podejmowane nowe inwestycje są przyjazne 

człowiekowi, gwarantują zrównoważony 

rozwój przyrody i skutecznie ją chronią. 

Prezentowane wyżej działania, oprócz pod-

niesienia świadomości ekologicznej społe-

czeństwa, przynoszą też wymierne korzyści 

ekonomiczne, są bowiem impulsem rozwo-

ju gospodarczego, turystyki, aktywizują 

życie naukowe, kulturalne, jak również, 

o czym nie należy zapomnieć, podnoszą 

standardy życia ludności. Pozostaje mieć 

nadzieję, że przez liczne kontakty, ułatwio-

ne dzięki wspólnej przynależności do Unii 

Europejskiej, skorzystamy z niemieckich 

doświadczeń w zakresie gospodarowania 

zasobami przyrody i dziedzictwa kulturo-

wego, w zgodzie z zasadami ekorozwoju.

dr Maria Przybylska-Wojtyszyn

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

Szczegółowy wykaz literatury do artyku-
łu dostępny u Autorów i w Redakcji.
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Nowoczesna strefa wejściowa na parterze budynku 
z wielkiej płyty jako przykład indywidualizacji (identyfikacji) 
budynku w dzielnicy Sachsendorf-Madlow, Cottbus 2004 r.
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Instalacje plastyczne jako jeden z elementów rewitalizacji 
betonowych molochów – osiedle Hellersdorf, Berlin 2004 r.
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C złonkowie komitetu Pokojowej Nagrody 

Nobla w uzasadnieniu podjętej decyzji 

podali „pokój na Ziemi zależy od tego, czy 

będziemy w stanie zachować środowisko 

naturalne”. Laureatka z Kenii, w ramach 

jednego z udzielonych wywiadów, powie-

działa: „kiedy sadzimy drzewo, rzucamy też 

ziarno pokoju”. Natomiast ktoś z dziennika-

rzy dodał: „lasy przeciwdziałają pustynnie-

niu, zapewniają odpowiedni poziom wody, 

dostarczają żywności i opału, a przez to 

przyczyniają się do zwalczania biedy”.

Wobec postępującego ubytku lasów na 

naszej planecie liczba 30 mln sadzonek nie 

będzie stanowiła przełomu w aktualnym 

stanie środowiska, ale sam fakt przekazania 

sygnału w postaci przyznania Pokojowej 

Nagrody Nobla, budzi nadzieję i mobilizuje 

do wzmożenia konkretnej działalności.

W codziennym życiu zapominamy o po-

trzebie symbiozy z istniejącymi jeszcze kom-

pleksami leśnymi. Dopiero oglądając niektóre 

programy telewizyjne stwierdzamy, że groźba 

pojawienia się kataklizmów jest stale aktualna. 

Mogą one pojawić się tym prędzej, im proces 

ginięcia lasów będzie szybciej postępował. 

Szczególną grozę wywołują u nas obrazy uka-

zujące ogrom zniszczeń, dokonywanych przez 

przemieszczające się masy płynnego błota. 

Zabierane są budynki, mosty, drogi, pojazdy 

– giną również ludzie. Najczęściej początkiem 

takiego kataklizmu staje się wycięcie lasu na 

stromych górskich zboczach, wskutek czego, 

z biegiem czasu pojawiają się procesy erozyj-

ne. Erozja jest zjawiskiem polegającym na 

zdzieraniu i usuwaniu powierzchniowej, za-

zwyczaj najbardziej urodzajnej warstwy gleby, 

której jeden centymetr tworzy Przyroda przez 

okres wynoszący od 200 do 500 lat.

Badania przeprowadzone w Stanach Zjed-

noczonych Ameryki Północnej były podstawą 

do określenia współczynnika intensywności 

erozji powierzchniowej (tj. stosunek wielkości 

zmywu gleby z terenów o nachyleniu wyno-

szącym 10%) dla terenów o różnym pokryciu 

warstwy glebowej, np. dla terenów leśnych, 

różnego rodzaju upraw polowych. Z przedsta-

wionych poniżej współczynników erozji wy-

nika, że zjawisko to może być ograniczone 

właśnie przez las: a) las – 1; b) trwałe zadrze-

wienie – 5; c) uprawa pasowa w kierunku 

równoległym do warstwic przy zachowaniu 

płodozmianów – 500; d) uprawa jednego ga-

tunku – 1000; e) pole nieobsadzone – 3000.

Jeden z wybitnych w Polsce znawców 

zjawisk erozyjnych prof. S. Ziemnicki stwier-

dził, że „korzenie drzew trzymają jakby 

w kleszczach materiał ziemny, a korony drzew 

osłaniają glebę od bezpośrednich uderzeń 

deszczu, zapewniają równomierny rozkład 

śniegu i powolne jego topnienie”. Drzewa 

rozbudowują długość systemu korzeniowego 

m.in. w zależności od dostępu do wody zawar-

tej w glebie. Im jest on trudniejszy, tym długość 

całkowita tego systemu jest większa. Ilustracją 

przeciwerozyjnego oddziaływania lasu może 

być zestawienie przedstawione w tab. 1.

Dane te potwierdzają ważną rolę, jaką 

pełni las w procesie ochrony gleby przed 

procesami erozyjnymi oraz w opóźnianiu 

odpływu wody opadowej. Siła oddziaływa-

nia kompleksów leśnych jest uzależniona od 

istniejącego składu gatunkowego drzew, 

sposobu urządzania lasu, gospodarowania 

zasobami leśnymi oraz od lokalnych warun-

ków klimatycznych i fizjograficznych.

Szkodliwość zachodzących procesów ero-

zyjnych oraz ich rozmiar muszą być ogólnie 

dostrzegane choćby ze względu na tragiczne 

skutki. Przyjmuje się, iż w naszym kraju po-

ruszona i oderwana od podłoża warstwa gleby 

jest stopniowo przemieszczana przez spływa-

jące wody i wleczona przez rzeki do Bałtyku 

w ilości 5 mln ton rocznie. Podobna ilość jest 

osadzana na niżej położonych zboczach.

D ecyzję podjętą przez komitet Pokojowej 

Nagrody Nobla należy przyjąć z zado-

woleniem, bowiem mimo, iż w doborze te-

matyki nagrody nie ma oficjalnie działu 

„ekologia”, to ten problem został dostrzeżo-

ny i nagrodzony. Wprowadzony impuls 

ożywi zapewne światowe zainteresowanie 

rolą, jaką odgrywają lasy w licznych, a jak-

że pożytecznych funkcjach świadczonych na 

korzyść środowiska życia człowieka. Można 

sądzić, że dzięki przyznaniu Pokojowej Na-

grody Nobla za działalność proekologiczną, 

ilość posadzonych drzew znacznie przekro-

czy owe 30 mln sadzonek zadeklarowanych 

przez laureatkę panią Wangari Maathai.

dr inż. Bolesław Spring

Światową opinię poruszyła informacja z 8 października 2004 r. o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla p. Wangari  Maathai, 

która zasłynęła m.in. jako inicjatorka Ruchu Zielonego Pasa, dzięki któremu w Afryce przybędzie ponad 30 mln drzew.

BOLESŁAW SPRING

Nobel – las – erozjaNobel – las – erozja

Tab. 1. Straty ilościowe gleby obliczone w tonach na hektar w zależności od sposobu użytkowania terenu

Sposób użytkowania terenu
Straty gleby

[t/ha]
Ucieczka wody

[% opadów]

Las i zarośla 0 0,4

Tereny trawiaste 0 1,9

Pole 78 26,0

Teren pozbawiony roślinności 146 50,0
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Zieleń to życie.

Jeśli chcemy żyć, ratujmy zieleń.

Bez zieleni nie ma tlenu, 

bez tlenu nie ma życia.

Żyzność gleb

Kiedy zapytałam rolnika – właściciela 

pola na bardzo żyznych gruntach I klasy 

bonitacyjnej na południe od Wrocławia – dla-

czego wypala ściernisko, stwierdził, że w ten 

sposób „pozbywa się chwastów i użyźnia 

glebę”! Nie byłam pewna, czy kpi ze mnie, 

ale jego poważny ton zdradzał jednak, że 

jest o tym przekonany! A jaka jest prawda? 

Wypalanie traw czy ściernisk wcale nie 

poprawia żyzności gleby, jak to powtarza się 

w obiegowych opiniach. Pożar na powierzch-

ni gleby powoduje, że temperatura w glebie 

wzrasta do ponad 400°C. W tej temperaturze 

spopieleniu ulega cała biomasa – zarówno 

żywe organizmy, jak i warstwa naturalnego 

nawozu wytworzona z rozkładających się 

szczątków roślin i zwierząt. W glebie ubywa 

azotu nieorganicznego (w postaci azotanów 

i azotynów), wzrasta natomiast ilość pierwiast-

ków takich jak wapń, potas, fosfor, krzem, 

charakterystycznych dla popiołów. Całkowi-

temu zniszczeniu ulega struktura gleby, za-

czyna w niej dominować krzemionka, bezu-

żyteczna dla roślin. Zwiększona ilość wapnia, 

potasu i fosforu jest oczywiście wykorzysty-

wana przez rośliny, ale ponieważ pierwiastki 

te są łatwo wymywalne przez wody, ich za-

wartość w glebie szybko maleje po opadach 

deszczu, a popiół wymywany przez deszcze 

przyczynia się do zakwaszania gleby.

Wysoka temperatura w glebie niszczy 

także szczepy bakterii azotowych (wypalenie 

roślin motylkowych), które potrafią pobierać 

cenny azot wprost z atmosfery i wzbogacać 

weń glebę. Zniszczeniu ulega warstwa próch-

nicy, a z nią – przebogaty świat mikroorga-

nizmów. Organizmy glebotwórcze, wynisz-

czone przez ogień, nie pojawią się na pogo-

rzelisku przez dłuższy czas. Tak więc wznie-

cenie ognia na powierzchni gleby prowadzi 

do pozbawienia jej naturalnych składników 

biologicznych (naturalnych nawozów), obni-

żenia poziomu próchnicy w glebie i zahamo-

wania procesu glebotwórczego.

Już jednorazowe wypalanie obniża war-

tość plonów o 5–8%, natomiast kilkuletnie 

wypalanie pól może w konsekwencji dopro-

wadzić do kilkukrotnego (nawet ośmiokrot-

nego) ich obniżenia. Gleba wyjałowiona przez 

ogień w mniejszym stopniu zatrzymuje wil-

goć, w efekcie czego pojawia się proces ste-

powienia gleb trudny do odwrócenia, szcze-

gólnie przy upalnych i bezdeszczowych latach. 

Wypalanie roślinności na zboczach i pochy-

łościach powoduje dodatkowo erozję gleb.

Gleba po wypaleniu trawy potrzebuje 

kilku lat, by plony z niej osiągnęły taką wiel-

kość jak przed wypaleniem. Wypalona trawa 

zazieleni się po paru tygodniach, jednak jej 

skład jest mało wartościowy dla bydła (giną 

rośliny motylkowe). Na wypalonej ziemi 

natomiast doskonale rozwijają się chwasty.

Nie palmy lasów 
i skowronków!

Zboże już zebrane, na polach złocą się ścierniska, które czekają na podorywkę. Jednak część rolników „ułatwia” sobie 

pracę, podpalając resztki słomy na polu. Czarne dymy snują się po okolicy, a często zdarza się, że ogień zagraża zabu-

dowaniom lub terenom leśnym w sąsiedztwie. Podobny widok, niestety należący ciągle do dość częstych, spotykamy 

także wiosną, kiedy wiosenne słońce przesuszy zeszłoroczne trawy. I znów ktoś „pomysłowy” łapie za zapałki...

KRYSTYNA HALADYN
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Przyroda ożywiona

W pożodze giną wszystkie organizmy, nie 

tylko szkodniki. Giną przede wszystkim or-

ganizmy glebowe, dżdżownice (poprawiające 

strukturę gleby), pożyteczne bezkręgowce (np. 

pająki, wije, owady), drobne kręgowce (m.in. 

pożyteczne żaby, ropuchy, jaszczurki, a z ssa-

ków – ryjówki, jeże), owady niezbędne do 

zapylania kwiatów (trzmiele, pszczoły i inne). 

Niszczone są larwy lub poczwarki nieszko-

dliwych, ale jakże miłych dla oka, kolorowych 

motyli, miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących 

się na ziemi lub w krzewach, czasami gniaz-

da ptasie wraz z jajeczkami lub pisklętami 

(czy można wyobrazić sobie polskie pola bez 

skowronków?), rośliny rozpoczynające wege-

tację, nasiona. Ogień niszczy miejsca bytowa-

nia i żerowania zwierzyny łownej – np. ba-

żantów, kuropatw, zajęcy, saren, dzików. 

W płomieniach giną także mrówki, 

a przecież jedna ich kolonia może zniszczyć 

do 4 milionów szkodliwych owadów rocz-

nie. Mrówki ułatwiają rozkład biomasy, 

zjadając resztki roślinne i zwierzęce, wzbo-

gacają warstwę próchnicy, przewietrzają 

glebę. Sprzymierzeńcami rolnika są także 

biedronki, które zjadają mszyce, a które nie 

mają żadnych szans na polu ogarniętym 

ogniem. Nierzadko giną w płomieniach 

przedstawiciele gatunków chronionych. 

Ogień trudno ograniczyć jedynie do same-

go pola lub do samej trawy na poboczu 

drogi. Cierpią więc drzewa i krzewy rosną-

ce na miedzach i skarpach rowów. Spalone 

drzewa i krzewy już się nie odrodzą, pozo-

staną czarne kikuty, świadczące o ludziach 

i ich szacunku dla przyrody.

Atmosfera

Wypalanie traw i ściernisk jest źródłem 

zanieczyszczenia powietrza na dużych ob-

szarach, które w naszym kraju do czystych 

nie należy. Tysiące pożarów w całym kraju 

wyrzucają do atmosfery dziesiątki ton tlen-

ku węgla oraz innych niebezpiecznych 

związków chemicznych (m.in. dioksyny 

i furany). Pogarszają w ten sposób jakość 

atmosfery i przyczyniają się do efektu cie-

plarnianego na naszym globie, który prowa-

dzi do zmian klimatycznych.

Gęsty dym, ścielący się nisko nad droga-

mi, ogranicza widoczność i może stać się 

przyczyną niebezpiecznych wypadków dro-

gowych. Nierozważne zabawy z ogniem 

stają się przyczyną ogromnych strat mate-

rialnych, a często także tragedii osobistych.

Zagrożenie pożarem

Wystarczy drobny podmuch wiatru, aby 

ogień przerzucił się na sąsiedztwo wypalane-

go pola i, wbrew intencji podpalacza, zagroził 

zabudowaniom mieszkalnym, wypełnionym 

stodołom, zwierzętom gospodarczym, terenom 

leśnym, obiektom przemysłowym, magistra-

lom gazowym. W takich pożarach giną często 

ludzie, zwierzęta, wieloletni dorobek ludzi 

i zbiory z całego roku. Często są to sami pod-

palacze zaskoczeni nagłą zmianą kierunku 

wiatru i wielkością płomienia. Zdarza się, że 

umierają na skutek zawału serca lub udaru 

termicznego. Niestety, giną też przypadkowe 

osoby, które znalazły się na drodze ognia.

Do rachunku strat należy jeszcze dopisać 

koszty podjętych akcji przeciwpożarowych, 

bowiem do każdego pożaru wzywane są 

straże pożarne, a minimalny koszt jednej 

akcji to około 500 zł.

Zdrowie ludzi

Zadymienie i zanieczyszczenie atmosfe-

ry negatywnie odbija się na zdrowiu ludzi, 

szczególnie osób starszych, małych dzieci 

oraz osób z niewydolnym układem oddycha-

nia, pogarszając ich stan zdrowotny. Smog 

atakuje układ oddechowy, wzrasta ilość cho-

rób alergicznych, niebezpieczne związki 

chemiczne w powietrzu przyczyniają się do 

wzrostu natężenia chorób nowotworowych, 

nasilaniu się chorób układu krążenia i oczu.

Płomienie, widoczne nawet z dużych 

odległości, szczególnie w porze nocnej, 

wzbudzają lęk i niepokój, zwłaszcza u osób 

starszych i dzieci. Stres ten niekorzystnie 

odbija się na ich zdrowiu i psychice. Zdarza 

się, że w ogniu giną ludzie, kiedy płomienie 

wymykają się spod kontroli podpalacza 

i sięgają po zabudowania, drogi czy lasy.

Odpowiedzialność moralna

Około 75 % wszystkich pożarów traw to 

celowe podpalenie, reszta to przypadkowe 

zaprószenie ognia, spowodowane m.in. przez 

wyrzucanie niedopałków. Niestety, zarówno 

podpalenia celowe jak i przypadkowe świad-

czą o niskim poziomie kultury naszego 

społeczeństwa. Świadczą także o niskiej 

świadomości ekologicznej społeczeństwa 

i jego etyce. Wszak w trakcie wypalania traw 

i ściernisk zabijamy żywe zwierzęta, nisz-

czymy rośliny, czasem nawet ludzi. A prze-

cież wiara chrześcijańska nakazuje nam 

w Dekalogu: „Nie zabijaj”. Tymczasem pod-

palacze w biały dzień podkładają ogień na 

polach, na nieużytkach, poboczach torowisk 

i dróg. Nie boją się opinii społecznej, gdyż 
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są pewni, że nie usłyszą potępienia czy choć-

by pytania „po co to robią?” Tak więc, 

wszyscy jesteśmy pośrednio odpowiedzial-

ni za to, że proceder wypalania jest w naszym 

kraju bezkarnie kultywowany.

Rolnik, który wypala ściernisko, zamiast 

je zaorać, daje świadectwo swojemu nieuc-

twu. To znak, że nie zna i nie stosuje „zasad 

dobrej praktyki rolniczej”, która jest podsta-

wą uzyskania dopłaty do gruntów rolnych 

„utrzymanych w dobrej kulturze rolnej, przy 

zachowaniu wymogów ochrony środowiska” 

czy uzyskania dotacji w ramach programów 

rolno-środowiskowych.

Co na to prawo?

Wypalanie jest nie tylko szkodliwe, ale 

po prostu zabronione. Ustawa z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

2004, nr 92, poz. 880) w art. 124 mówi: 

„Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nie-

użytków, rowów, pasów przydrożnych, szla-

ków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwa-

rów”. Ustawa ta przewiduje również karanie 

za wypalanie traw i ściernisk, który to czyn 

zaliczany jest do wykroczeń. W art. 131 jest 

jasno powiedziane „Kto: (...)wypala łąki, 

pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 

szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary 

(...) podlega karze aresztu albo grzywny.”

Również ustawa z dnia 28 września 1991 

r. o lasach zabrania wypalania. Artykuł 30.3 

mówi: „W lasach oraz na terenach śródle-

śnych, jak również w odległości do 100 m od 

granicy lasu, zabrania się działań i czynno-

ści mogących wywołać niebezpieczeństwo, 

a w szczególności:

1) rozniecania ognia poza miejscami 

wyznaczonymi do tego celu przez właści-

ciela lasu lub nadleśniczego,

2) korzystanie w otwartego płomienia,

3) wypalanie wierzchniej warstwy gleby 

i pozostałości roślinnych.”

Także kodeks wykroczeń (ustawa z dnia 

20 maja 1971 r. z nowelizacjami) w art. 82 §1 

mówi, że za wykroczenie tego typu grozi kara 

aresztu, grzywny lub nagany. Art. 24 §1 

w związku z art. 82 mówi jasno: „grzywnę 

wymierza się w wysokości od 5 zł do 500 zł, 

chyba że ustawa stanowi inaczej”. Dlaczego 

więc proceder wypalania jest ciągle uprawia-

ny? Przecież sprawcę wypalania ścierniska nie 

trudno jest zidentyfikować, nikt obcy nie przyj-

dzie na pole rolnika i mu go nie podpali. 

Pojawiła się szansa na to, że proceder 

wypalania ściernisk znacznie zostanie ukró-

cony, a to dzięki funduszom na programy 

rolno-środowiskowe w ramach Wspólnej 

Polityki Rolnej krajów Unii Europejskiej. 

Rolnicy, którzy przystąpią do realizacji pro-

gramów rolno-środowiskowych, muszą prze-

strzegać zasad zwykłej dobrej praktyki rol-

niczej na całym obszarze swego gospodarstwa. 

Wśród tych zasad jest m.in. zakaz wypalania 

ściernisk, słomy oraz resztek pożniwnych. 

Tak więc, rolnik, który nie będzie przestrze-

gać m.in. tego zakazu, będzie musiał zwrócić 

całą dotację, jaką otrzyma na programy rol-

no-środowiskowe wraz z odsetkami.

Pozostaje tylko wyrazić życzenie, żeby 

programami rolno-środowiskowymi objęty 

został cały obszar kraju (a nie tylko strefy 

priorytetowe) oraz żeby dobry przykład bra-

li podpalacze traw na poboczach dróg i linii 

kolejowych oraz posiadacze ogrodów – zanim 

jeszcze nasze domostwa i cała przyroda nie 

pójdą z dymem. 

mgr Krystyna Haladyn

fotoreportaż
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biomasy, czyli odnawialnych 
źródeł energii
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S zkodliwości takiego postępowania nie da 

się ukryć. Dziecko w szkole nie może 

uzyskać fachowej pomocy, bo „z łaski reformy” 

znikła instytucja lekarza szkolnego, a pielę-

gniarka dyżuruje tylko w wybrane dni. Nie-

możliwe jest też monitorowanie zmian stanu 

zdrowia dziecka, bo co godzinę odbywa ono 

lekcję z innym nauczycielem, a zresztą indy-

widualna obserwacja każdego ucznia w trzy-

dziestoosobowej grupie jest nierealna. Ostre 

objawy, które nie pojawiły się rano, mogą 

wystąpić na skutek zmęczenia, stresu, hałasu, 

kurzu itp. w stosunkowo krótkim czasie po 

wyjściu z domu. Skutki tej nadgorliwości 

w stosunku do nauki mogą być groźne. 

Nawet lekkie przeziębienie, objawiające 

się katarem, bólem głowy, chrypką, nudno-

ściami itp., powinno być sygnałem skłania-

jącym do pozostawienia dziecka w domu. 

Choroba uchwycona w początkowym stadium 

daje się łatwo wyleczyć przez „wygrzanie” 

w łóżku, rezygnację z wysiłku, nieszkodliwe 

leki objawowe. Natomiast zmiany tempera-

tur i stresy towarzyszące przebywaniu 

w szkole bezwzględnie pogarszają stan cho-

rego dziecka, powodując zaostrzenie dole-

gliwości, wyniszczenie organizmu, a nie-

rzadko – groźne komplikacje i konieczność 

zastosowania silnych leków dających niepo-

żądane skutki uboczne. Rodzice skarżą się 

później, że dziecko wiecznie szpikowane jest 

osłabiającymi odporność antybiotykami 

i nawet nie zdają sobie sprawy z własnego 

udziału w tworzeniu tej sytuacji.

Zasmarkane dzieci mówią: „Mama wy-

słała mnie do szkoły, bo nie mam gorączki”. 

Podwyższenie temperatury nie może być 

decydującym kryterium w diagnozie. Wiele 

chorób przebiega beztemperaturowo, skłon-

ność do zmian termicznych jest cechą indy-

widualną, a czasem organizm jest tak osła-

biony, że nie ma siły bronić się podwyższe-

niem temperatury, bo jest to przecież proces 

wymagający znacznego nakładu energii. 

Jeśli dziecko zgłasza dolegliwość, przyj-

mijmy ten sygnał poważnie. Traktowanie 

człowieka z góry jak kłamcy i lesera zaburza 

stosunki między nim a rodzicem, podważa 

jego zaufanie do najbliższych i poczucie bez-

pieczeństwa. Dziecko nie ma komu powie-

dzieć, że się źle czuje. Nawet, jeśli objawy 

wydają się nam dziwne, a zeznania niespójne, 

weźmy je pod uwagę. Może jest to choroba, 

z którą dotąd nie zetknęliśmy się, a zlekce-

ważenie sygnałów byłoby niebezpieczne.

K ażdą absencję w szkole można nadrobić. 

Nie zdarza się (w każdym razie nie po-

winno się zdarzać), żeby nauczyciel odmówił 

uczniowi pomocy w opanowaniu materiału. 

Są przecież indywidualne konsultacje, ze-

społy wyrównawcze, pomoc koleżeńska... 

Nauka nie zając... uszczerbek na zdrowiu 

znacznie trudniej wyrównać. Zlekceważone 

dolegliwości z okresu dzieciństwa i młodo-

ści często odbijają się w sposób bardzo po-

ważny przez całe życie na ogólnej sprawno-

ści człowieka, poważnie go ograniczając.

Wysyłanie chorego dziecka do szkoły ma 

jeszcze inny aspekt. W zagęszczonej grupie 

jest ono źródłem infekcji i nierzadko przy-

czyną epidemii. Wirus, który u jednego  

dziecka spowoduje tylko katar lub chrypkę, 

dla drugiego może być przyczyną poważnej 

choroby. Wystarczą pewne skłonności do 

stanów zapalnych zatok, uszu, oskrzeli, płuc, 

stawów, mięśnia serca itp. Występują one 

przecież powszechnie.

Chore dzieci zarażają też nauczycieli, 

którzy zwykle przejawiają zawodową skłon-

ność do poważnych nieżytów gardła – pod-

stawowego narzędzia ich pracy. Chory belfer 

oczywiście powinien iść na zwolnienie, bo 

też zaraża. Ale o ile uczniowi wystarczy 

usprawiedliwienie od rodziców, nauczyciel 

musi mieć (jak każdy pracownik) L-4. Jed-

nak „chory” to znaczy „czasowo niepełno-

sprawny”, w dobie reformy lecznictwa – czę-

sto zbyt słaby, żeby sforsować zasieki ośrod-

ka zdrowia we właściwym czasie. Ponadto, 

nieobecność nauczyciela powoduje szereg 

komplikacji w organizacji pracy szkoły i re-

alizacji programu nauczania. W ramach 

konsultacji można nauczyć jednego lub kil-

ku zgłaszających się uczniów. Nie da się tego 

zrobić z całą klasą.

D użo mówi się w szkole o promocji zdro-

wia, a często przez nadgorliwość pro-

mujemy choroby i epidemie. Rodzice nawet 

nie zdają sobie sprawy z tego, że chore dziec-

ko uczęszczające do szkoły nie jest wcale 

postrzegane jako pilne i ambitne, lecz jako 

zaniedbane, wychowywane przez rodziców 

egoistycznie i nieodpowiedzialnie, podej-

rzewane wiecznie o kłamstwa i lenistwo. Po 

prostu... biedne dziecko.

Magdalena Michalska

nauczyciel biologii

Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

Nauczyciele zwykle narzekają na zbyt liberalny stosunek rodziców do absencji ich własnych pociech, co w jakiś 

sposób sankcjonuje wagary. Taki problem rzeczywiście czasem istnieje, ale nie jest wcale nagminny... Niepokoi mnie 

zjawisko odwrotne – coraz częściej rodzice przysyłają do szkoły dzieci chore.

Dbajmy o zdrowie... wszystkich!
MAGDALENA MICHALSKA
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O sa! Dziabnęła mnie osa! – coś krzycza-

ło w mojej wyobraźni, która natychmiast 

wygenerowała obraz złoto-czarnego, bzy-

czącego natrętnie, owada. Bezczelna osa, nie 

dość, że objadła się moimi gruszkami, to 

jeszcze zachciało się jej mnie – myślałam, 

biegnąc do kuchni po cebulę. Ukroiłam ka-

wałek i przyłożyłam do czerwieniejącego 

i puchnącego palca. Nauczył mnie tego spo-

sobu pewien sprzedawca warzyw, gdy pod-

czas zakupów nie spodobałam się jakiejś 

osie. Tak naprawdę, to jej się chyba nie spodo-

bało to, że ją przydusiłam do torebki i użą-

dliła mnie w czystej samoobronie. Wygląda 

na to, że i tę, z gruszkowego wiaderka, przy-

dusiłam. Tylko co ona tam o tej porze robiła? 

Powinna już dawno siedzieć w domu!

W tym momencie, akurat bolał mnie 

palec, który pomimo pocierania cebulowym 

sokiem, czerwieniał i powiększał się. Może 

była to jednak wspólna wina i osy, i cebuli, 

wyhodowanej pewnie „na chemii”, przez co 

nie skutkowała jak cebula ekologiczna. 

W każdym razie, nie była to cebula z moje-

go ogrodu, bo w tym roku termin sadzenia 

cebuli przegapiłam. Osa też raczej nie była 

z mojego ogrodu, bo gniazdo os na własnym 

terenie to bym wypatrzyła. Mam jeszcze 

z dzieciństwa bardzo smutne doświadczenie 

z osami i nauczyłam się być czujna, chociaż 

zdarza mi się taka wpadka jak dzisiaj.

Wtedy, w dzieciństwie, zbierałam po-

ziomki w leśnym młodniku (ach! jakież to 

były poziomki!) i nie zauważyłam, że sta-

nęłam dokładnie u wylotu z gniazda. W pew-

nym momencie usłyszałam nad sobą jakiś 

warkot, podniosłam się i tu skończę wspo-

mnienia, bo nie gustuję w horrorach. Przez 

wiele lat bardzo nerwowo reagowałam na 

każdy bzzzzyk, jaki usłyszałam, ale po kil-

ku latach mi to przeszło i z ciekawością 

zaczęłam te owady obserwować. Przełama-

łam się dzięki tacie, który zachowując 

wszelkie środki ostrożności, pokazał mi 

w komórce osią banię i powiedział, że one 

ją zrobiły z papieru. Z papieru?.. – nie mo-

głam w to uwierzyć! Na dodatek okazało 

się, że ten papier same produkują, przeżu-

wając spróchniałe drewno i coś tam jeszcze. 

Ponieważ osy zagrażały nam, bawiącym się 

w pobliżu dzieciom, tato zlikwidował to 

gniazdo i pokazał mi, jak misternie jest 

skonstruowane. Dowiedziałam się też wte-

dy, że osy wcale nie są wegetariankami, 

choć wydawać by się mogło, że uganiają się 

tylko za tym, co słodkie.

O sy wiedzą, co dobre! Kiedyś leniucho-

wałam z koleżankami w ogrodzie, 

wpatrując się w unoszące się w powietrzu 

„aniołki”. Tańczyły swój taniec do melodii 

prawie niewyczuwalnego wiatru, wznosiły 

się i opadały. Czasem któryś zaczepił o kle-

jące listki surfinii, kończąc swoją podróż. 

Inny opadł na powierzchnię wody, a jeszcze 

inny zawadził o nos koleżanki, wywołując 

jej kichnięcie. Dziesiątki, setki, mnogość 

uskrzydlonych nasion unosiła się nad nami, 

na tle błękitnego nieba. Wpatrywałyśmy się 

w ten cud przyrody, prawie milcząc. Było 

sielsko, było anielsko do momentu, gdy... 

podniosłam szklankę z piwem i już miałam 

ją przyłożyć do ust, kiedy usłyszałam ostrze-

żenie koleżanki: „Uważaj, osa!”. W moim 

piwie, a właściwie na jego powierzchni, 

„siedziała” osa i chłeptała napój, powoli się 

w nim zanurzając. Obserwowałam ją z za-

interesowaniem, zastanawiając się, co zrobi, 

gdy już napije się do woli. Koleżanki też się 

zaciekawiły, przenosząc swój wzrok z „anioł-

ków” na mój kufelek.

Osa nadal żarłocznie piła, ale wyraźnie 

widać było, że jest coraz głębiej. W końcu 

zaczęła się w tym piwie szamotać, chcąc się 

z niego wydostać. Pomogłam jej, podsuwa-

jąc jako koło ratunkowe łyżeczkę. Najwy-

raźniej była pijana, ale mimo to próbowała 

się unieść i polecieć. Nie mogła. Chustecz-

ką higieniczną odsączyłam resztki piwa 

z łyżeczki i osuszyłam ciało pijaczki. Roz-

łożyła skrzydełka, uniosła odwłok, podle-

ciała ciutkę i upadła na trawę. Nie spuszcza-

łyśmy z niej oka. Chyba się nie potłukła, bo 

ponowiła swoje próby. Wyglądało to bardzo 

śmiesznie, bo startując, wyraźnie przechy-

lała się na prawy lub lewy bok. Po jakimś 

czasie w końcu udało się jej odlecieć.

Od tego czasu rozumiem, dlaczego osy 

wybierają nie te gruszki, które są całe i zdro-

we, tylko te, które zaczynają fermentować. 

Podobnie zachowuje się nasz żółw, który 

mnie w tym roku całkiem zaskoczył, gdy 

go zobaczyłam, jak objada się rozkładającą 

się pod drzewem gruszką. Okazuje się, że 

zajada się takimi gruszkami codziennie 

w otoczeniu roju os, z których sobie nic nie 

robi i to one muszą uważać, by ich nie po-

traktował jako przekąskę. On jednak zna 

umiar i nie upija się.

dr Maria Kuźniarz

MARIA KUŹNIARZ

Sielsko, anielsko...
gdyby nie te osy!

Było już całkiem szaro, gdy robiąc porządki w ogrodzie, chciałam wrzucić do kompostu uzbierane w ciągu dnia 

gruszkowe spady. Złapałam rączkę wiaderka i natychmiast ją puściłam...
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