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Historia

W II połowie XIII i w XIV wieku, w wy-

niku regulacji terenów użytkowanych przez 

Kościół, wytyczono nowy przebieg ul. Kate-

dralnej. Przypadkowa zabudowa została za-

stąpiona przez nową, wznoszoną według po-

wtarzanego schematu. Powszechnym typem 

domu mieszkalnego był jednotraktowy, pro-

stokątny, jedno- lub dwupiętrowy budynek 

ustawiony równolegle do ulicy. Usytuowana 

pośrodku brama przejazdowa prowadziła na 

dziedziniec gospodarczy otoczony z dwóch 

stron budynkami gospodarczymi. Pomiędzy 

dziedzińcem a nadbrzeżem Odry, przy któ-

rym często urządzano przystań dla łódek, 

sytuowano ogród lub sad. Taki układ doku-

mentuje plan widokowy Bartłomieja Weinera 

z 1562 roku, który pokazuje liczne założenia 

ogrodowe. Rozpościerały się one od Alum-

natu (obecnie nieistniejący budynek, który 

znajdował się na terenie obecnego zieleńca 

na zapleczu przychodni studenckiej) do Mo-

stu Tumskiego i dalej, od kościoła św. Piotra 

i Pawła, dookoła zabudowy na terenie daw-

nego zamku (w pobliżu kościoła św. Mar-

cina) aż do północnego pasma wałów. Były 

to nie tylko ogrody użytkowe, ale również 

reprezentacyjne, o czym wspominają rela-

cje historyczne1. 

Wieki XVII i XVIII to okres świetności 

ogrodów, będący wynikiem mecenatu do-

stojników kościelnych, przede wszystkim 

biskupa Franciszka Ludwika von Neuburga 

oraz kanoników – Jana Brunettiego i Jana 

Chrzciciela Bastianiego. 

W XIX wieku ogrody rozpościerały się 

wzdłuż niemal całych wybrzeży Ostrowa (wol-

nych już od obwarowań). Liczne założenia 

ogrodowe zostały udokumentowane na pla-

nach Geisslera z 1810 r. i około 1820 r. Były 

to niewielkie, geometrycznie rozplanowane 

założenia, usytuowane na ogół na dwóch po-

ziomach opadających w kierunku rzeki, ze 

schodami i balustradami ozdobionymi czę-

sto rzeźbami lub wazonami kamiennymi. 

W niektórych obiektach były pawilony i al-

tany. Na granicach poszczególnych działek 

stawiano mury.

Najlepiej urządzone ogrody znajdowały się 

na tyłach południowej pierzei ul. Katedralnej. 

Szczególnie okazały był ogród przylegający 

do domu przy ul. Katedralnej 9. Na górnym 

tarasie wznosiły się dwa pawilony ogrodo-

we z ozdobną bramą pośrodku. Przez schody 

z balustradą ograniczającą górny taras wiodło 

przejście do niżej położonego ogrodu – czte-

rech kwater o barokowym rysunku. 

Szczególne miejsce w systemie ogrodów 

biskupich zajmuje teren przy pl. Katedral-

nym 1. Ogród ten ze względu na znaczenie 

(dawniej to tu była siedziba arcybiskupa), jak 

również kształt i wielkość działki, składał 

się z dwu założeń ogrodowych. Początko-

wo były tu dwa regularne partery ogrodowe 

– jeden przy południowym skrzydle pałacu, 

drugi pomiędzy ujeżdżalnią a rzeką. W XIX 

wieku, po likwidacji ujeżdżalni, urządzono 

tu nieregularny ogród krajobrazowy.

Z historycznego wyposażenia ogrodo-

wego dawnych ogrodów Ostrowa Tumskie-

go zachowało się bardzo niewiele elementów. 

Jednym z nich jest przyścienna fontanna ba-

rokowa. Prawdopodobnie umieszczona była 

w jakiejś sadzawce. Na skalnej półce spo-

czywał cokół z białego marmuru, ozdobio-

ny motywami roślin i płazów. Podpierał on 

dużą muszlę z szarego marmuru, w której na 

cokole ozdobionym puttami wznosiła się nie 

zachowana do dziś figura. Obecnie fontan-

na ta znajduje się na terenie ogrodu leżącego 

po przeciwnej stronie uI. Katedralnej – przy 

Domu Księży Emerytów. 

Prace wykonane do 1999 roku

Ze względu na ogrom zniszczeń wojen-

nych zabytkowych budowli Ostrowa Tumskie-

go ogrody, nazywane skrótowo „biskupimi”, 

MAŁGORZATA CHYBALSKA

Prawdopodobnie już w średniowieczu na Ostrowie Tumskim tereny nadbrzeżne Odry użytkowane były jako ogrody. 

Świadczyć o tym może kształt działek widoczny na najstarszych planach tego obszaru. 

Ogrody biskupie
na Ostrowie Tumskim

1 Informacje na temat historii założeń ogrodowych Ostrowa Tumskiego podaję za opracowaniem pt. „Histo-

ryczne ogrody Ostrowa Tumskiego” [(w:) Ogrody przyświątynne i klasztorne. Rekonstrukcja, rewaloryzacja, 

pielęgnacja – materiały z seminarium naukowego, Wrocław 2003] autorstwa dra inż. arch. Macieja Małachowi-

cza, któremu tą drogą serdecznie dziękuję za cenne wskazówki i udostępnienie zdjęć.
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długo czekały na odbudowę. W roku 1970, 

na miejscu tzw. domu dzwonnika, powstał 

stylizowany zieleniec ozdobiony rzeźbami 

z piaskowca przywiezionymi z Barszowa 

koło Lubina. 

Podczas odbudowy Domu Księży Eme-

rytów (ul. Katedralna 10–16) w latach 1974–

1979 zaprojektowano wnętrze ogrodowe, wy-

korzystując wspomnianą powyżej fontannę. 

Inne prace na terenach zieleni Ostrowa Tum-

skiego polegały przede wszystkim na bieżą-

cym utrzymaniu istniejących zieleńców oraz 

aranżacjach kwiatowych. Wzniesiono rów-

nież pomnik papieża Jana XXIII i kolumnę 

Chrystusa Króla.

Rewaloryzacja założeń ogrodowych 
w latach 1999–2003.

W ostatnich latach, w wyniku współ-

pracy władz kościelnych i samorządowych, 

zagospodarowano zespół ogrodów pomię-

dzy nadbrzeżem Odry a południową pierze-

ją ul. Katedralnej. Podstawą rewaloryzacji 

były przede wszystkim wspomniane powy-

żej plany Geisslera2. 

Pierwszy ogród ozdobny powstał na za-

pleczu posesji przy ul. Katedralnej 7 (obec-

nie siedziba Caritas). Został odbudowany 

w 1999 roku według projektu arch. Macieja 

Małachowicza. Zastosowano tu widoczny na 

planie Geisslera najbardziej typowy wśród 

założeń Ostrowa Tumskiego układ ogrodu 

kwaterowego. Oddzielono go od dziedzińca 

budynku murem z centralną bramą, przez któ-

rą wychodzi się na wąski taras górny. Proste 

schody prowadzą w dół na poziom głównego 

zieleńca. Dwie krzyżujące się ścieżki dzielą 

ogród na obramowane żywopłotem gazonowe 

kwatery. Dobór materiału roślinnego został 

powierzony firmie zieleniarskiej. Punkt cen-

tralny każdej kwatery zaakcentowano kolum-

nową formą tui. W wyniku przyjętych założeń 

kolorystycznych – ogród zielono-czerwony 

– obwódki wykonano z czerwonego berbe-

rysu, by podkreślić rysunek kwater ogląda-

ny z perspektywy przeciwległego nadbrzeża. 

Mimo, że wykonanie obwódek z berberysu 

nie jest zgodne z duchem epoki, w efekcie 

powstał interesujący obiekt.

Przylegający do niego ogród posesji Pa-

pieskiego Wydziału Teologicznego (ul. Ka-

tedralna 9) został zrealizowany również we-

dług projektu arch. Macieja Małachowicza. 

Ten ogród, jak również sąsiedni (ul. Kate-

dralna 11), dość szczegółowo pokazuje plan 

 Geisslera, autor mógł więc zastosować formułę 

rekonstrukcji. Z dawnego układu zachował się 

obrys ogrodu z tarasowym ukształtowaniem 

terenu i reliktami małej architektury. Mur od-

dzielający został zrekonstruowany w trakcie 

prac budowlanych przy budynku. Taras za-

chował swój pierwotny układ wraz z cegla-

nym murem oporowym ze słupami w narożni-

kach i schodami. Ogród podzielono na cztery 

regularne kwatery gazonowe z obwódkami 

bukszpanowymi. Na skrzyżowaniu ścieżek, 

na małym okrągłym placyku umieszczono 

figurę błogosławionego Edmunda Bojanow-

skiego (który mieszkał na terenie tej posesji). 

Nawierzchnię tarasu wyłożono kostką grani-

tową, z pozostawieniem dwóch prostokątnych 

kwietników, które obsadzane są kwiatami se-

zonowymi. Rabaty u podstawy muru obsa-

dzono hortensją, ostrokrzewem i trzmieliną. 

Wzdłuż murów granicznych posadzono wi-

nobluszcz trójklapowy. W pobliżu istniejące-

go zejścia do wody zaprojektowano cisowy 

żywopłot i grupę rododendronów. Autorką 

projektu zieleni jest Małgorzata Lipska.

Z opisanym założeniem sąsiaduje dawny 

dom prepozyta, obecnie siedziba metropolity 

wrocławskiego (ul. Katedralna 11). W połowie 

XVIII w. wzniesiono tu założenie barokowe 

zgodnie z zasadą „pomiędzy dziedzińcem 

a ogrodem”. Pałac stanowi centralny punkt 

osi symetrii. Usytuowany jest przy dziedziń-

cu reprezentacyjnym oddzielonym od ulicy 

ozdobnym ogrodzeniem. Po drugiej stronie 

pałacu założono ogród ozdobny z centralną 

częścią w kształcie dużego koła. Oś syme-

trii całego założenia rozpoczyna się przed 

bramą główną, przebiega przez dziedziniec 

i przecina pałac. Jej kontynuację stanowi 

główna aleja ogrodowa. Elementy ogrodo-

we rozłożone są symetrycznie w stosunku 

do osi. Taki układ ogrodu widoczny jest na 

planie  Geisslera z 1819 roku.

2 Opisy rewaloryzacji poszczególnych obiektów zostały opracowane na podstawie opisów technicznych 

dokumentacji projektowych (szczegóły w materiałach źródłowych dostępnych w redakcji). Część materiałów 

otrzymałam od dra inż. arch. Macieja Małachowicza, mgr inż. arch. Margarety Jarczewskiej i inż. Małgorzaty 

Lipskiej. Serdecznie dziękuję.

Ryc. 1. Położenie ogrodów biskupich na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu
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Obecny kształt ogrodu jest efektem rewalo-

ryzacji wykonanej według projektu arch. Mar-

garety Jarczewskiej i Małgorzaty Lipskiej. Cen-

tralnym elementem kompozycji ogrodu jest 

kolisty trawnik z rabatą różaną, obramowa-

ną niskim żywopłotem bukszpanowym. Dwie 

krzyżujące się ścieżki dzielą go na cztery części. 

W środku kompozycji zaprojektowano okrągły 

placyk wypoczynkowy. W czterech narożni-

kach ogrodu powstały kwatery uzupełniające. 

Dwie zostały obwiedzione bukszpanem, a ich 

naroża zaakcentowano przez cięcie ostatniego 

krzewu w formę kuli. Na pozostałych dwóch 

kwaterach, przylegających do tarasu pałacu, 

wykonano partery żywopłotowo-kwiatowo-

mineralne. Wzdłuż murów granicznych zbu-

dowano dwa symetryczne bindaże, które zo-

stały obsadzono glicynią. Na szerokim pasie 

zieleni położonym bezpośrednio przy nabrzeżu, 

wokół kilkumetrowego cisa, wykonano swo-

bodne nasadzenia krzewów ozdobnych – ro-

dodendronów, mahonii i hortensji. Okrywę 

stanowi bluszcz i barwinek. 

Barokowo-klasycystyczny (po XVIII-

wiecznej odbudowie zniszczonego przez pożar 

wcześniejszego obiektu) budynek przy ul. Ka-

tedralnej 13, dawniej kanonia katedralna, jest 

obecnie siedzibą Kurii Metropolitalnej. Ogród 

towarzyszący temu obiektowi do czasów współ-

czesnych zachował się jako ogród użytkowy, 

przede wszystkim sad. Od strony Odry, w pro-

wizorycznych zagrodach hodowano drób i inne 

drobne zwierzęta inwentarskie. Przez środek 

założenia przebiegała wyraźna oś symetrii. 

Opisywany ogród, w porównaniu do innych 

obiektów Ostrowa Tulskiego, ma najbardziej 

różnorodny układ wysokościowy – składa się 

trzech części, a różnica poziomów pomiędzy 

nimi sięga trzech metrów. Środkową część za-

łożenia stanowiły tarasy z cegły i kamienia. 

Komunikację umożliwiały schody i pochylnie. 

Wszystkie elementy architektury ogrodowej 

były w złym stanie technicznym. 

W ostatnich latach teren ten został pod-

dany przebudowie zgodnie z projektem arch. 

Margarety Jarczewskiej i Małgorzaty Lipskiej. 

Postanowiono pozostawić funkcję użytkową 

obiektu, kształtując go jednak w odmienny 

sposób. Inspiracją były renesansowe użytko-

we ogrody ozdobne, których współcześnie 

najbardziej sztandarowym przykładem jest 

zrewaloryzowany Ogród Warzywny w Vil-

landry we Francji. Dodatkową zachętą do wy-

brania takiej koncepcji było ukształtowanie 

wysokościowe terenu istniejącego.

Projekt realizacyjny zachował istniejący 

układ przestrzenny ogrodu dolnego i górnego 

oraz łączących je trzypoziomowych tarasów. Ze 

względu na zły stan techniczny ich konstrukcja 

musiała zostać zbudowana od nowa. Pozosta-

wiono główną oś północ-południe, na której 

zaprojektowano nowe schody. Górny i dolny 

ogród dodatkowo łączą pochylnie zlokalizo-

wane równolegle do ścian granicznych. Pełnią 

one nie tylko rolę ciągów komunikacyjnych, 

ale również usprawniają prace pielęgnacyjne. 

Nawiązując do parterów renesansowych, oba 

poziomy zaprojektowano jako ogrody kwate-

rowe. Oś górnego założenia, przylegająca do 

budynku, podkreślono dwoma prostokątnymi 

trawnikami, z jednym pionowym elementem 

– istniejącym okazem tui. Po dwóch stronach 

gazonów zaprojektowano symetryczne alejki, 

na których zamontowano ławki. Na pozosta-

łym obszarze wytyczono cztery symetryczne 

kwadratowe rabaty. Zostały one przekątnio-

wo podzielone na mniejsze kwadraty, których 

wnętrza obsadzono ziołami wieloletnimi, np. 

szałwią, melisą, miętą, tymiankiem. Ogródek 

ziołowy otaczają rabaty hortensji i na murach 

granicznych – róża pnąca.

Trzy poziome tarasy łączące górny i dolny 

ogród zostały obsadzone krzewami owocowy-

mi, np. porzeczką i kwiatami ozdobnymi. 

Ogród dolny składa się z dwóch różnie 

kształtowanych założeń. Główną, środkową 

część zaprojektowano jako ogród warzywno-

owocowy. Podobnie jak ogród ziołowy, głów-

ny parter został również podzielony na cztery 

kwatery. Żywopłotami z bukszpanu wydzielono 

w nich rabaty w kształcie krzyży i uzupełnia-

jących je kwadratów i prostokątów, nawiązując 

do jednego z segmentów Ogrodu Warzywne-

go w Villandry. Poszczególne rabaty przezna-

czone są pod uprawę takich warzyw jak: czo-

snek, buraki, różne odmiany sałaty czy kapusty 

ozdobnej. Wzdłuż murów oporowych pochylni 

posadzono rząd porzeczek czarnych. Od strony 

wschodniej i zachodniej ogród dolny ograni-

czają wznoszące się pochylnie. Pomiędzy po-

chylniami a murami granicznymi, na skłonach, 

posadzono drzewa owocowe – jabłonie, śliwy 

i grusze – które rozpięte zostały na stelażach 

i będą formowane w palmetę prostą. 

Od strony południowej granicę ogrodu wa-

rzywno-owocowego stanowi ścieżka równo-

legła do Odry, która umożliwia komunikację 

z sąsiednimi ogrodami. W przyległej do rzeki 

części dolnego poziomu zaprojektowano placyk 

wypoczynkowy z ławkami. W jego centralnym 

punkcie ustawiono figurę św. Franciszka. Po 

obu stronach placyku zamontowano stalowe 

woliery, przeznaczone do hodowli bażantów, 

kurek ozdobnych i papużek.

Poprzez furtkę w murze z ogrodu dolne-

go można przejść do ogrodów położonych 

nad Odrą na terenie sąsiednich posesji przy 

pl. Katedralnym 1 i ul. Katedralnej 15. 

Przy ul. Katedralnej 15, w dawnym pała-

cu arcybiskupim, mieści się obecnie Papieski 

W ogrodzie posesji 
Papieskiego Wydziału Teologicznego, 

na skrzyżowaniu ścieżek, 
umieszczono figurę 

bł. Edmunda Bojanowskiego

W ogrodzie posesji 
Papieskiego Wydziału Teologicznego, 

na skrzyżowaniu ścieżek, 
umieszczono figurę 

bł. Edmunda Bojanowskiego
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Wydział Teologiczny. Jest to okazały zespół 

budynków w kształcie nieregularnego czwo-

roboku. Obecny kształt pałacu jest efektem 

klasycystycznej przebudowy po pożarze, który 

zniszczył poprzedni budynek. Wewnątrz znaj-

duje się owalny podjazd, z zieleńcem w środ-

ku. Najbardziej reprezentacyjnym elementem 

elewacji jest czterokolumnowy, klasycystyczny 

portyk z trójkątnym tympanonem. W materia-

łach archiwalnych nie zachowały się przekazy 

na temat aranżacji terenu. Do czasów współ-

czesnych zachował się jako okólny podjazd 

otaczający gazon. Ten niewielki zieleniec został 

ostatnio przekształcony zgodnie z koncepcją 

arch. Wojciecha Brzezowskiego. Autor zacho-

wał istniejący układ funkcjonalny, dokonując 

korekty w układzie zieleni w nawiązaniu do 

klasycystycznego charakteru portyku. Przed 

nim zaprojektowano kolisty placyk o nawierzch-

ni granitowej (projektant zaproponował usta-

wienie pośrodku zegara słonecznego). Od za-

chodu ograniczono go słupkami i siedziskami 

kamiennymi. Wokół placyku założono trawnik 

otoczony formowanym żywopłotem cisowym 

strzyżonym „półokrągło”. Na głównej osi, po-

między dwiema alejkami, założono klinową 

meandrową rabatę z bukszpanu. Do placyku 

doprowadzono dwa symetryczne dodatkowe 

ukośne dojścia, których początek akcentują 

krzewy cięte w formę kuli. Na pozostałych 

płaszczyznach trawnikowych posadzono nie-

regularne grupy krzewów i bylin – cisy, cy-

pryśniki, rododendrony, mahonie, piwonie, 

hostę, trzmielinę, szałwię. Wzdłuż skrzydeł 

południowego i zachodniego zaprojektowano 

układ formowanych żywopłotów i krzewów 

kolumnowych, których rytm nawiązuje do 

podziałów elewacyjnych. Na elewacji połu-

dniowej zaproponowano montaż drewnianych 

trejaży i róży pnącej według projektu zieleni 

Małgorzaty Lipskiej. 

Teren pomiędzy południowym skrzydłem 

pałacu a Odrą (pl. Katedralny 1) ma kształt 

równoległego do rzeki prostokąta. Od strony 

północno-wschodniej ograniczony jest przy-

padkową zabudową, powstałą po wojnie na 

potrzeby Instytutu Niskich Temperatur (obec-

nie aula Papieskiego Wydziału Teologiczne-

go). Uniemożliwiło to rewaloryzację założenia 

ogrodowego zgodnie z układem zachowanym 

na planie G. Geisslera z 1810 r. Dokument ten 

pokazuje dwa kwaterowe ogrody ozdobne – je-

den wzdłuż południowej elewacji pałacu i dru-

gi, na wąskim pasie terenu, pomiędzy rzeką 

a podłużnym budynkiem (była to wzniesiona 

w 1680 r. ujeżdżalnia koni), który nie zacho-

wał się do czasów współczesnych. Teren po-

między nimi był placem użytkowym. 

Nie zachowały się żadne relikty tych ogro-

dów. Dodatkowo pojawił się dojazd do budynku 

auli Papieskiego Wydziału Teologicznego (ada-

ptacja budynku Instytutu Niskich Temperatur). 

Zmiana układu urbanistycznego, jak również 

specyfika założeń ogrodowych Ostrowa Tum-

skiego, gdzie obok założeń formalnych zaczę-

ły w późniejszych latach pojawiać się ogrody 

krajobrazowe (np. Ogród Botaniczny czy ziele-

niec przy budynku seminarium) miały wpływ 

na koncepcję przebudowy ogrodu. Jej autorem 

jest arch. Wojciech Brzezowski. Teren został 

podzielony na dwie, odmiennie rozwiązane 

części: zachodnią, na której zaprojektowano 

ogród regularny, nawiązujący do elewacji pałacu 

i wschodnią, na której zaproponowano założe-

nie ogrodu krajobrazowego. Uzyskano dzięki 

temu łagodne przejście formalne w kierunku 

swobodnych układów zieleni w dalszej części 

Ostrowa (np. ogród na zapleczu przychodni 

zdrowia). Centralnym elementem kompozycji 

ogrodu regularnego jest eliptyczny regularny 

plac obsadzony bylinami. Wewnątrz zaprojek-

towano fontannę. Do placu gwiaździście prowa-

dzi pięć alejek. Powstałe kwatery obwiedzione 

zostały obwódkami żywopłotowymi. Na za-

kończeniu ścieżki, ograniczającej od wschodu 

ogród regularny, ustawiono figurę św. Kata-

rzyny. W części zachodniej zaprojektowano 

półkolisty placyk otwarty w kierunku Odry. 

Dodatkowym miejscem wypoczynkowym jest 

kolisty plac otoczony trejażem. Wzdłuż Odry 

poprowadzono ciąg pieszy, z ławkami umoż-

liwiającymi podziwianie widoku w kierunku 

przeciwległego brzegu. Alejka ta jest jedno-

cześnie elementem ciągu łączącego wszystkie 

ogrody biskupie. Wszystkie alejki wykonano 

w nawierzchni żwirowej z obrzeżami z kostki 

granitowej. Również kostką wyłożono dojazd 

do budynku auli. W ogrodzie zainstalowano 

latarnie parkowe.

Autorką projektu zieleni jest Małgorzata 

Lipska. Drzewostan stanowiły przypadkowe 

samosiewy robinii i klonu, z kilkoma cenniej-

szymi drzewami — platanem, lipą i kilkoma 

starymi egzemplarzami klonów i robinii. Nie 

reprezentuje on większej wartości, ale stanowi 

istotny składnik krajobrazu linii brzegowej 

Ostrowa Tumskiego. Dobór nasadzeń został 

wykonany zgodnie z koncepcją ogrodu ,,bia-

ło-zielonego”. W ogrodzie regularnym posa-

dzono cisowe żywopłoty i formy topiarycz-

ne. Sadzone wokół fontanny kwiaty sezono-

we, zmieniane są dwukrotnie w ciągu roku. 

W południowej części ogrodu regularnego, 

od strony Odry wprowadzono swobodne na-

sadzenia z magnolii, biało kwitnących rodo-

dendronów, lilaków i jaśminowców. W oto-

czeniu figury św. Katarzyny posadzono biało 

kwitnącą hortensję i trzmielinę. 

W ogrodzie krajobrazowym posadzono 

swobodne grupy krzewów. Trejaż przy okrą-

głym placyku wypoczynkowym został obsa-

dzony winobluszczem trójklapowym. Jego 

formę dodatkowo podkreślono, obsadzając 

go wkoło lipami odmiany „rancho”. 

Ogród przy pl. Katedralnym 1 zamyka 

ciąg zrewaloryzowanych ogrodów biskupich 

położonych wzdłuż południowego nadbrzeża 

Ostrowa Tumskiego. Tworzą one obecnie zwar-

ty zespół założeń ogrodowych powiązanych 

wspólnym przejściem wzdłuż rzeki. Ogrody 

są dostępne dla zwiedzających w ciągu dnia 

(z wyjątkiem sytuacji, w których mogłoby 

to zakłócić działanie instytucji, do których 

należą). W kierunku wschodnim łączą się 

poprzez nadbrzeżny ciąg komunikacyjny ze 

swobodnym zieleńcem założonym na zaple-

czu studenckiej przychodni zdrowia. 

Ogrody biskupie stały się obecnie jest jed-

nym z najatrakcyjniejszych miejsc spacero-

wych Ostrowa. Należy również podkreślić 

szczególnie atrakcyjny widok z wieży ka-

tedry. Po zakończeniu remontu południo-

wych nadbrzeży Odry będzie można je po-

dziwiać z przeciwległego brzegu Odry jako 

element najpiękniejszej panoramy Ostrowa 

Tumskiego. 

mgr inż. arch. Małgorzata Chybalska

Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Szczegółowy wykaz literatury do arty-
kułu dostępny u Autorki i w Redakcji.

fotoreportaż

na okładce!
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Nagrodzony projekt

Założeniem konkursu było propagowanie 

i wspieranie wiedzy na temat oszczędzania 

energii cieplnej w budynkach mieszkalnych 

i szkolnych oraz promocja działań związa-

nych z ochroną powietrza i klimatu. Konkurs 

ten skierowany był do właścicieli i zarządców 

budynków mieszkalnych oraz szkół zaintere-

sowanych realizacją inwestycji termomoder-

nizacyjnych, mających na celu zmniejszenie 

kosztów ogrzewania swoich obiektów. Kon-

kurs polegał na opracowaniu ekonomicznie 

uzasadnionej koncepcji zmniejszenia zuży-

cia energii cieplnej w budynkach mieszkal-

nych i szkolnych, wykorzystując założenia 

ustawy termomodernizacyjnej. Koncepcja ta 

musiała być realna do wykonania, a w skład 

jej musiały wchodzić uproszczone analizy 

techniczno-ekonomiczne. Celem konkursu 

było wybranie najlepszej koncepcji, która 

pozwalałaby na szybką i sprawną realizację 

inwestycji termomodernizacyjnej. 

Sąd konkursowy przyznał I nagrodę 

w konkursie „Cieplej” w dziedzinie „Cie-

plej w gminie” projektowi złożonemu przez 

Urząd Miasta w Kłodzku, za pracę pod ty-

tułem „Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Kłodzku”. Nagroda ta 

została przyznana za trafną koncepcję reali-

zacji inwestycji i wybranie rozwiązań umoż-

liwiających:

– kompleksową realizację oszczędza-

nia energii,

– spłatę inwestycji z oszczędności,

– niski koszt redukcji 1 tony emisji za-

nieczyszczeń,

– prostotę proponowanych rozwiązań.

W ramach nagrody Urząd Miasta w Kłodz-

ku otrzymał dokumentację budowlaną termo-

modernizacji szkoły wraz z audytem energe-

tycznym oraz nagrodę pieniężną w wysoko-

ści 40.000 zł.

Wyniki uzyskane przez autorów pracy kon-

kursowej oraz dane zawarte w dokumentacji 

budowlanej i audycie energetycznym przekonały 

ówczesny Zarząd Miasta Kłodzka, a następ-

nie Radę Miejską w Kłodzku, że do realizacji 

zadania należy przystąpić już w 2003 r. 

Realizacja projektu i efekty

Szkoła Podstawowa nr 3 została oddana 

do użytku w 1974 r. Jest to obiekt wykonany 

w technologii WBL, o konstrukcji poprzecz-

nej z dobudowaną salą gimnastyczną wyko-

naną w technologii szkieletowej.

Dane techniczne budynku:
– liczba kondygnacji – 3;

– kubatura części ogrzewanej budynku szko-

ły – 14.945 m3;

– kubatura części ogrzewanej budynku sali 

gimnastycznej – 6.813 m3;

– powierzchnia użytkowa budynku szkoły 

– 2.714 m2;

– powierzchnia użytkowa budynku sali gim-

nastycznej – 1.060 m2;

– liczba pomieszczeń – 141;

– liczba osób użytkujących budynek – 906.

Realizacja podjętego zadania trwała od 

04.09.2003 r. do 12.12.2003 r., a koszt reali-

zacji zadania wyniósł łącznie 1.206.970,25 zł 

(w tym koszty robót termomodernizacjinych: 

1.166.549,86 zł). Zakres prac termomoderni-

zacyjnych budynku wraz z salą gimnastycz-

ną i łącznikiem obejmował: 

– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku 

i sali gimnastycznej wraz z łącznikiem;

– ocieplenie stropodachów budynku i sali 

gimnastycznej wraz z łącznikiem;

– ocieplenie ścian piwnic w gruncie;

– wymianę stolarki okiennej i drzwio-

wej;

– modernizację układu nawiewu powie-

trza przez zastosowanie nawiewników ci-

śnieniowych w oknach oraz modernizację 

układu nawiewno wywiewnego sali gim-

nastycznej;

– modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania;

– modernizację kotłowni ze stałopalnej 

na kondensacyjną gazową z pełną automa-

tyką pogodową;

– modernizację układu ciepłej wody 

użytkowej.

Wykonanie powyższego zakresu prac 

spowodowało zmiany parametrów obiektu 

zestawione w tabeli 1.

W wyniku przeprowadzonej komplekso-

wej termomodernizacji szkoły zmniejszono 

zapotrzebowanie na energię o 68,2% a po-

nadto uzyskano następujące efekty: 

1. Efekt ekonomiczny uzyskany w wyni-

ku zmniejszenia kosztów eksploatacji systemu 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku miała swój początek w 2002 r. Mając na uwadze 

stale zwiększające się koszty energii, Gmina Miejska w Kłodzku skorzystała z zaproszenia do udziału w konkursie „Cie-

plej”, zorganizowanym przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju oraz Ośrodek Oszczędzania Energii we Wrocławiu.

BOGDAN NIEMCZUK

Termomodernizacja się opłacaTermomodernizacja się opłaca
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centralnego ogrzewania i ciepłej wody użyt-

kowej (tab. 2). Zmniejszenie rocznych kosz-

tów ogrzewania wynosi: 162.150 zł. Biorąc 

pod uwagę, że gmina na realizację inwestycji 

zaciągnęła kredyt w wysokości 742.000 zł, 

którego okres spłaty wynosi 70 miesięcy oraz 

w wyniku zrealizowania zadania uzyskała 

premię termomodernizacyjną w wysokości 

185.500 zł, wielkość rocznych rat kształtu-

je się w sposób następujący (w nawiasach 

podano zmniejszenie kosztów ogrzewania 

w danym roku):

2003 – 23.486 zł (31.079 zł)

2004 – 166.087 zł (162.150 zł)

2005 – 158.670 zł (162.150 zł)

2006 – 151.370 zł (162.150 zł)

2007 – 143.935 zł (162.150 zł)

2008 – 52.091 zł (47.294 zł)

Jak łatwo obliczyć, zmniejszenie kosz-

tów ogrzewania przewyższa sumę rat kre-

dytu łącznie o 31.334 zł.

Gmina przystępując do realizacji inwesty-

cji, starała się o stworzenie dla jej realizacji 

najefektywniejszego montażu finansowego, 

który uwzględniał również możliwość pozy-

skania innych funduszy na realizację inwe-

stycji niż budżet miasta i kredyt termomo-

dernizacyjny. I tak w wyniku poczynionych 

starań uzyskano dotację (dofinansowanie) na 

realizację przedmiotowego zadania z:

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyso-

kości 75.000 zł,

– Ministerstwa Edukacji Narodowej i Spor-

tu z „podziału 1% rezerwy części oświatowej 

subwencji ogólnej w roku 2003” w wysoko-

ści 100.000 zł.

– nagrody pieniężnej w wysokości 40.000 

złotych otrzymanej za wygraną w konkur-

sie „Cieplej”.

Łącznie na realizację inwestycji gmina 

pozyskała 215.000 zł środków zewnętrz-

nych. Wobec powyższego gmina nie musia-

ła zaciągać kredytu termomodernizacyjnego 

w maksymalnym wymiarze (tzn. w wyso-

kości 933.000 zł), lecz jedynie w wysoko-

ści 742.000 zł. Gdyby nawet gmina musiała 

zaciągnąć kredyt w maksymalnej wysoko-

ści, to i tak środki uzyskane ze zmniejszenia 

rocznych kosztów ogrzewania pozwoliłyby 

na spłatę rocznych rat kredytu. W tym jed-

nak wypadku gmina musiałaby zaciągając 

kredyt, którego okres spłaty wynosiłby 84 

miesiące, a uzyskana premia termomoder-

nizacyjna w wyniku zrealizowania zadania 

wynosiłaby 233.250 zł.

2. Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku 

termomodernizacji przedstawiono na zesta-

wieniu w tabeli 3.

3. Efekt estetyczny (nowa elewacja bu-

dynku) można zaobserwować na załączo-

nych fotografiach.

Plany na przyszłość

Pozytywne efekty ekonomiczne i społeczne 

realizacji projektu przekonały władze miasta 

o celowości przeprowadzenia termomoderni-

zacji kolejnych obiektów oświatowych w gmi-

nie. W roku 2004 przeprowadzono komplek-

sową termomodernizację Szkoły Podstawo-

wej nr 7, której koszt wyniósł 1.171.205 zł, 

natomiast w roku 2005 jest planowane prze-

prowadzenie termomodernizacji starej części 

Zespołu Szkół Integracyjnych oraz Zespo-

łu Przedszkolno-Żłobkowego nr 2. Według 

kosztorysów inwestorskich koszt tych zadań 

wyniesie łącznie około 900.000 zł. 

W następnych latach, to jest 2006–

2010, Gmina Miejska w Kłodzku – zgod-

Tab. 1.  Zmiany parametrów budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku po przeprowadzeniu prac 
termomodernizacyjnych

Wyszczególnienie Przed Po

W
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rz
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ci
ep

ła
 p

rz
ez

 p
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dy
 

bu
dy

n
k

u 
U

 [
W

/m
2 K

]

Ściany zewnętrzne 0,96 0,24

Stropodach wentylowany 0,72 0,20

Stropodach nad szkołą 0,66 0,22

Stropodach nad salą gimnastyczną 0,77 0,21

Ściany piwnic w gruncie 1,21 0,23

Drzwi wejściowe i okna klatki schodowej 5,60 1,05

Okna 3,10 1,05

Posadzka na gruncie (strefa I) 0,44 0,44

Posadzka na gruncie (strefa II) 0,47 0,47

Sp
ra

w
no

śc
i 

sk
ła

do
w

e 
sy

st
em

u 
og

rz
ew

an
ia

Sprawność wytwarzania 0,60 1,00

Sprawność przesyłania 0,90 0,95

Sprawność regulacji 0,73 0,95

Sprawność wykorzystania 0,90 0,95

Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu doby 0,93 0,93

Uwzględnienie przerwy na ogrzewanie w ciągu tygodnia 0,75 0,75

Sy
st

em
 

w
en

ty
la

cj
i Rodzaj wentylacji naturalny naturalny

Sposób doprowadzania i odprowadzania powietrza okna okna

Strumień powietrza wentylowanego [m3/h] 21.448 13.649

Liczba wymian [1/h] 1,4 0,9

C
h

ar
ak

te
ry

st
yk

a 
en

er
ge

ty
cz

na
 

bu
dy

n
k

u Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 526,0 279,3

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 119,2 113,2

Tab. 2.  Roczne koszty eksploatacyjne budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku 
przed i po termomodernizacji [zł]

Lp. Składniki kosztów Przed
(sezon 2002–2003)

Po
(sezon 2003–2004)

1 Zużycie paliwa 165.113 66.950

2 Zużycie energii elektrycznej 12.208 4.067

3 Wywóz szlaki 4.200 0

4 Wynagrodzenie palaczy z narzutami 47.321 0

5 Usługi obce (kominiarskie, serwis, UDT) 713 7.489

6 Koszty remontów i konserwacji 9.624 0

7 Koszty inne 1.477 0

8 RAZEM 240.656 78.506
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Kotłownia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przed modernizacją Kotłownia Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku po modernizacji

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku po modernizacjiBudynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku przed modernizacją

nie z „Wieloletnim planem inwestycyjnym 

Gminy Miejskiej Kłodzko” – przewidziała 

realizację programu pod nazwą „Racjona-

lizacja zużycia energii w szkołach Miasta 

Kłodzka”, w ramach którego planuje się re-

alizację inwestycji termomodernizacyjnych 

w czterech szkołach i jednej przyszkolnej hali 

sportowej. Celem tego opracowania jest opty-

malizacja źródeł zasilania, przesyłu, ocena 

możliwości zmniejszenia kosztów ogrzewa-

nia, określenie kosztów inwestycji termomo-

dernizacyjnych wraz z możliwym ich finan-

sowaniem. Opracowanie to stanowi podsta-

wę do ubiegania się o kredyty preferencyjne 

oraz dotacje. W ramach raportu opracowano 

wstępne audyty energetyczne wraz z analizą 

energetyczną dla obiektów. Łączna wartość 

nakładów wynosi około 3.760.000 zł. Ocenia 

się, że realne możliwości zmniejszenia strat 

ciepła dla wszystkich obiektów, po przepro-

wadzeniu inwestycji termomodernizacyjnej 

obejmującej ocieplenie, usprawnienie syste-

mu grzewczego i ciepłej wody oraz wymianę 

kotłowni, wyniosą średnio 49,26% 

Podsumowując efekty uzyskane po pierw-

szym roku eksploatacji obiektów szkoły, moż-

na z całą pewnością stwierdzić, że decyzja, 

którą podjęły władze gminy przystępując do 

termomodernzacji Szkoły Podstawowej nr 3, 

była trafna. Analizując dziś efekty ekono-

miczne po pierwszym roku od zakończenia 

realizacji inwestycji, można jednoznacznie 

stwierdzić, że środki uzyskane ze zmniejsze-

nia rocznych kosztów ogrzewania są wyższe 

od rocznych rat spłaty kredytu termomoder-

nizacyjnego.

Bogdan Niemczuk

Naczelnik Wydziału Inżynierii

Miejskiej, Inwestycji i Remontów

Urzędu Miasta w Kłodzku

Tab. 3.  Efekt ekologiczny uzyskany w wyniku termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłodzku

Lp Rodzaj
Wielkość emisji [Mg/a] Stopień redukcji

Przed Po [%] [Mg/a]

1 Pył 4,418 0,001 99,98 4,417

2 SO2 3,264 0,003 99,91 3,261

3 CO 6,375 0,019 99,70 6,356

4 CO2 612,00 104,789 82,88 507,21

5 NOx 0,382 0,068 82,20 0,314

6 Odpady paleniskowe 27,48 0 100 27,48
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Wprowadzenie

Celem niniejszego artykułu jest przedsta-

wienie wybranych zagadnień ekologicznych 

z perspektywy energetyki, a przede wszyst-

kim z perspektywy opracowanej „Strategii 

energetycznej Dolnego Śląska” w kontekście 

uwarunkowań europejskich. Należy bowiem 

pamiętać, że sektor energetyczny jest pod-

dawany kontroli rządów państw, organizacji 

międzynarodowych i stowarzyszeń państw 

(np. Unii Europejskiej), w celu między in-

nymi zmniejszenia niekorzystnego wpływu 

tego sektora na środowisko naturalne zgod-

nie z ideą zrównoważonego rozwoju (ang. 

sustainable development). Zarówno przed-

siębiorstwa energetyczne, jak i rządy państwa 

(w tym władze regionu) muszą dostosować 

swoją politykę do prawnych uwarunkowań 

związanych z ochroną środowiska.

Przedstawiciele teorii ekonomii dobro-

bytu zwracają uwagę na to, że konieczna 

jest regulacja państwa w zakresie polityki 

ekologicznej, ponieważ nie można aspektów 

związanych z ochroną środowiska powierzyć 

mechanizmowi rynkowemu. Przedstawicie-

le liberalnych nurtów w ekonomii uważają, 

że za zanieczyszczenie środowiska odpowia-

dają konsumenci. Obrazowo napisali o tym 

M. i R. Friedmanowie:

„W przypadku skażenia diabeł ma zwykle 

na imię „biznes”, czyli są nimi przedsiębior-

stwa produkujące dobra i usługi. W rzeczy-

wistości odpowiedzialność za skażenie śro-

dowiska ponoszą nie producenci, lecz kon-

sumenci, którzy tworzą niejako popyt na 

zanieczyszczenie. Jeśli korzystamy z elek-

tryczności przy jednocześnie mniejszym 

zanieczyszczeniu środowiska, musimy za 

to płacić. Pośrednio lub bezpośrednio. Cena 

elektryczności musi być na tyle wysoka, aby 

pokryła dodatkowe koszty. Ostatecznie musi 

je ponieść konsument, aby mieć czyste powie-

trze, czystą wodę i całą resztę. Strefa biznesu 

jest tylko pośrednikiem, metodą koordynacji 

działań konsumentów i producentów.”

Problemy związane z ochroną środowiska 

wydają się być istotne i trudne do rozwiązania 

między innymi w wyniku konfliktu interesów 

np. przedsiębiorstw sektora energetycznego, 

odbiorców, ugrupowań ekologicznych. W re-

feracie zostanie zwrócona uwaga na wybra-

ne wytyczne Unii Europejskiej w zakresie 

ochrony środowiska w sektorze energetycz-

nym i wynikające z nich szanse i zagrożenia 

dla podmiotów tego sektora oraz koniecz-

ność uwzględnienia problemów ekologicznych 

w skali województwa dolnośląskiego. Dlate-

go w referacie zostaną wykorzystane bada-

nia przeprowadzone w ramach opracowanej 

w latach 2000–2001 „Strategii energetycz-

nej Dolnego Śląska: w zakresie prognozowa-

nia zapotrzebowania na energię elektryczną 

i ciepło ze źródeł scentralizowanych (pro-

gnozy zostały przeprowadzone przez prof. 

A. Werona i jego zespół) oraz wpływu sek-

tora energetycznego na środowisko naturalne 

na Dolnym Śląsku(badania przeprowadzone 

przez dr A. Graczyka). Ponadto celem tego 

referatu jest przedstawienie podstaw formu-

łowania regionalnej strategii rozwoju ener-

getyki, a w tych ramach zasygnalizowanie 

zasadniczych teoretycznych i praktycznych 

dylematów opracowania regionalnej strate-

gii energetycznej.

Wybrane wytyczne UNII 
dotyczące ochrony 
środowiska w odniesieniu 
do sektora energetycznego

W zakresie ochrony środowiska nadrzęd-

nym celem, w myśl Traktatu Karty Energe-

tycznej, jest dążenie do zrównoważonego 
rozwoju (TKE, art. 19). Umawiające się 

strony mają dołożyć starań, aby zminima-

lizować w ekonomicznie efektywny sposób 

niekorzystne oddziaływanie na środowisko 

występujące zarówno wewnątrz jak i poza 

jej obszarem jako rezultat wszelkich dzia-

łań w ramach cyklu energetycznego na jej 

obszarze, z odpowiednim uwzględnieniem 

bezpieczeństwa. Podmiot zanieczyszczający 

środowisko powinien ponosić koszty zanie-

czyszczeń, między innymi zanieczyszczenia 

transgranicznego. Działaniami wspierającymi 

Strategia energetyczna
a zapotrzebowanie na energię elektryczną

a s p e k t y  e k o l o g i c z n e

ZDZISŁAW SZALBIERZ, EDYTA ROPUSZYŃSKA-SURMA

Od kilkunastu lat trwa w wielu rozwiniętych krajach proces głębokich przekształceń sektora energetycznego (elektro-

energetyki, gazownictwa i ciepłownictwa). Proces ten – choć z oporami – zachodzi także w Polsce. Zważywszy na 

szczególną rolę jaką w gospodarce pełni sektor energetyczny, nie należy się dziwić, że jako jedna ze strategii sek-

torowych proponowana do opracowania w dokumencie pt. „Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego” była 

„Strategia energetyczna Dolnego Śląska”, opracowana w 2001 roku z inicjatywy ówczesnego marszałka, prof. Jana 

Waszkiewicza i przyjęta przez Sejmik Województwa w 2002 roku.



FORUM EKOLOGICZNE

ZP 2(59)/2005 11

ochronę środowiska są między innymi:

– rozwój i wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii (OZE),

– promowanie używania czystych paliw,

– stosowanie technologii i środków 

technologicznych zmniejszających zanie-

czyszczenia,

– współpraca między umawiającymi się 

stronami w zakresie zbierania i wymiany in-

formacji dotyczących stosowania efektywnych 

kosztowo praktyk i technologii,

– promowanie podnoszenia poziomu 

świadomości społecznej na temat oddziały-

wania systemów energetycznych na środo-

wisko naturalne, zakresu zapobiegania lub 

zmniejszania szkodliwych wpływów tych 

systemów na środowisko, a także na temat 

kosztów związanych z rozmaitymi środka-

mi zapobiegania takiemu oddziaływaniu lub 

jego zmniejszenia.

Kolejnym istotnym dokumentem jest „Zie-

lona księga ku europejskiej strategii bezpie-

czeństwa energetycznego” z 26.06.2002 r., 

w której zwrócono uwagę, że:

– Unia Europejska jest w znacznym 

stopniu uzależniona od zewnętrznych do-

staw energii,

– emisje gazów cieplarnianych na obec-

nym poziomie nie pozwalają na wypełnienie 

zapisów protokołu z Kioto.

Z kolei we wcześniejszym dokumencie 

(tak zwanej „Białej księdze”) – „Energia 

dla przyszłości: odnawialne źródła energii” 

z 26.11.1997 r. zapisano między innymi, że:

– udział OZE jest zbyt mały w bilansie 

energetycznym UE w porównaniu do dostęp-

nego potencjału technicznego,

– w zaspokajaniu zapotrzebowania UE na 

energię pierwotną w 2010 roku 12% energii 

ma pochodzić z OZE.

W związku z ogólnymi wytycznymi 

przyjętymi przez wiele państw, UE uchwa-

liła między innymi dyrektywy poświęcone: 

promowaniu OZE, emisji zanieczyszczeń 

do powietrza przez duże źródła spalania, 

zwiększeniu efektywności zużycia energii. 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2001/77/EC w sprawie promocji na rynku 

wewnętrznym energii elektrycznej produko-

wanej z odnawialnych źródeł energii określa 

zasady i kierunki rozwoju energetyki odna-

wialnej w państwach UE, strukturę wytwa-

rzania energii elektrycznej, sprawność tego 

wytwarzania, inwestycje związane z moder-

nizacją i rozbudową, a tym samym koszty 

wytwarzania. W myśl tej dyrektywy celem 

rozwoju energetyki odnawialnej jest (Dyrek-

tywa 2001/77/EC, art. 1):

– ochrona środowiska,

– zrównoważony rozwój,

– kreowanie lokalnych miejsc pracy,

– poprawa bezpieczeństwa dostaw (w tym 

dywersyfikacja dostaw energii),

– szybsze osiągnięcie celów określonych 

w protokole z Kioto.

Zgodnie z Dyrektywą 2001/77/EC państwa 

członkowskie są zobowiązane do osiągnięcia 

12% udziału energii odnawialnej w krajo-

wej konsumpcji brutto do 2010 roku. Udział 

energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych ma wynosić 22,1% w zużyciu 

energii elektrycznej w całej wspólnocie do 

2010 roku (Dyrektywa 2003/77/EC, art. 3, 

ust. 4). Od 27.10.2002 r., a następnie co 5 lat, 

państwa członkowskie przyjmują i publikują 

raporty, określające wskaźnikowe cele kra-

jowe w zakresie przyszłego zużycia energii 

elektrycznej, pochodzącej ze źródeł odna-

wialnych, w formie wskaźników procento-

wego udziału tej energii w krajowym zużyciu 

energii elektrycznej na okres kolejnych 10 lat 

(por. tabela 1). Co dwa lata od 23.10.2003 r. 

państwa członkowskie mają sporządzać ra-

porty z realizacji celów dotyczących zużycia 

fo
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energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych. Ponadto powinny zostać opra-

cowane przepisy prawne regulujące zasady 

funkcjonowania rynku energii odnawialnej. 

Państwa członkowskie mogą wspierać roz-

wój krajowych źródeł energii odnawialnej 

poprzez wprowadzenie (Dyrektywa 2001/

77/EC, pkt. 14):

– zielonych certyfikatów,

– ulg podatkowych,

– bezpośrednich subsydiów cenowych.

Do 27.10.2003 r. państwa członkowskie 

miały zagwarantować wprowadzenie świa-

dectw pochodzenia energii elektrycznej uzy-

skiwanej ze źródeł odnawialnych (Dyrekty-

wa 2001/77/EC, art. 5, ust. 1). Świadectwa 

te powinny zawierać informacje (Dyrektywa 

2001/77/EC, art. 5, ust. 3):

– określające źródło, z którego pochodzi 

wytwarzana energia elektryczna, czas i miej-

sce jej wytwarzania, a w odniesieniu do urzą-

dzeń hydroenergetycznych – moc produkcyj-

ną tych urządzeń,

– ułatwiające wytwórcom energii elek-

trycznej udowodnienie faktu, że sprzedawana 

przez nich energia elektryczna jest wytwa-

rzana w źródłach odnawialnych.

W traktacie o Przystąpieniu Republiki Cze-

skiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, 

Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Eu-

ropejskiej z 31.01.2003 r. określono udziały 

energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł 

odnawialnych w stosunku do zużycia energii 

elektrycznej brutto (por. tabela 1).

W listopadzie 2001 roku weszła w życie 

Dyrektywa 2001/80/WE w sprawie ograni-

czania emisji zanieczyszczeń z dużych źró-

deł spalania paliw. Dyrektywa ta zaostrza 

wymagania stawiane obiektom energetycz-

nego spalania o mocy powyżej 50 MW (Dy-

rektywa 2001/80/WE, art. 1). W Polsce są 

to wszystkie elektrownie zawodowe oraz 

w dużej części energetyka przemysłowa 

i komunalna (dodatek do „Rzeczpospoli-

tej” z 5.06.2003 r.). Przedsiębiorstwa, które 

będą musiały spełnić wymagania stawiane 

w dyrektywie, będą musiały podjąć działa-

nia inwestycyjne, co z kolei może wywołać 

wzrost cen energii elektrycznej i cieplnej, po-

gorszenie stanu finansowego sektora energe-

tycznego i wzrost kosztów w gospodarce lub 

ograniczenie produkcji energii elektrycznej 

z krajowych elektrownii i elektrociepłowni 

o około 50% (dodatek do „Rzeczpospolitej” 

z 5.06.2003 r.).

Dyrektywa PE i RU nr 2001/81/WE w spra-

wie krajowych pułapów emisji dla niektórych 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego 

określa przejściowe cele ekologiczne dla 

wspólnoty (Dyrektywa 2001/81/WE, art. 

5). Ponadto w załącznikach do dyrektywy 

podano krajowe pułapy emisji SO2, NOx, 

LZO, NH3.

26.06.2003 r. została uchwalona decy-

zja PE i RU nr 1230/2003/WE w sprawie 

utworzenia wieloletniego programu mające-

go na celu doskonalsze korzystanie z ener-

gii: „Intelligent Energy – Europe” w latach 

2003–2006. Program ten ma być realizowa-

ny w czterech dziedzinach (Decyzja 1230/

2003/WE, art. 2):

1. SAVE – zwiększenia efektywności zu-

życia energii w szczególności przez budownic-

two, sektory przemysłowe (produkcyjne),

2. ALTENER – promowania nowych, od-

nawialnych źródeł energii dla zdecentralizo-

wanych i scentralizowanych źródeł wytwa-

rzania energii elektrycznej i ciepła,

3. STEER – wspierania inicjatyw służą-

cych lepszemu wykorzystaniu energii w trans-

porcie, dywersyfikacji paliw,

4. COOPENER – wspierania inicjatyw 

mających na celu poprawę efektywnego zuży-

cia energii oraz stosowania jej odnawialnych 

źródeł w krajach rozwijających się.

Efektywność zużycia energii kształtują 

również dyrektywy dotyczące innych sekto-

rów gospodarki niż energetyka. Przykładem 

może być dyrektywa określająca między inny-

mi charakterystykę energetyczną budynków, 

czyli zintegrowany wskaźnik wpływający na 

zużycie energii elektrycznej.

Tab. 1.  Zakładany minimalny udział OZE w całkowitym wytwarzaniu energii elektrycznej w państwach UE 
(źródło: załącznik do Dyrektywy 2001/77/WE)

Kraj

Produkcja roczna 
energii elektrycznej 

w OZE 
w 1997 r. [TWh]

Udział OZE 
w wytwarzaniu energii 
elektrycznej w 1997 r. 

[%]

Planowany udział OZE
w wytwarzaniu

energii elektrycznej
w 2010 r. [%]

Belgia 0,86 1,1 6,0

Dania 3,21 8,7 29,0

Niemcy 24,91 4,5 12,5

Grecja 3,94 8,6 20,1

Hiszpania 37,15 19,9 29,4

Francja 66,00 15,0 21,0

Irlandia 0,84 3,6 13,2

Włochy 46,46 16,0 25,0

Luksemburg 0,14 2,1 5,7

Holandia 3,45 3,5 9,0

Austria 39,05 70,0 78,1

Portugalia 14,30 38,5 39,0

Finlandia 19,03 24,7 31,5

Szwecja 72,03 49,1 60,0

Zjednoczone Królestwo 7,04 1,7 10,0

Republika Czeska 2,36 3,8 8,0

Estonia 0,02 0,2 5,1

Cypr 0,002 0,05 6,0

Łotwa 2,76 42,4 49,3

Litwa 0,33 3,3 7,0

Węgry 0,22 0,7 3,6

Malta 0,00 0,00 5,0

Polska 2,35 1,6 7,5

Słowenia 3,66 29,9 33,6

Słowacja 5,09 17,9 31,0
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Wpływ sektora 
energetycznego 
na środowisko 
Dolnego Śląska

Jak już wspomniano w wprowadzeniu do 

niniejszego referatu, w ramach opracowanej 

„Strategii energetycznej Dolnego Śląska” zo-

stały przeprowadzone analizy dotyczące wpły-

wu przedsiębiorstw sektora energetycznego na 

środowisko w województwie dolnośląskim. 

Badania dotyczyły takich zagadnień jak: za-

nieczyszczenie powietrza atmosferycznego, 

poboru wody, zrzutów ścieków, wytwarzania 

odpadów (mieszanek popiołowo-żużlowych 

z mokrego odprowadzenia odpadów paleni-

skowych, popiołów lotnych z węgla kamien-

nego, żużlu, odpadów z flotacji węgla, odpa-

dów przeróbczych ze wzbogacania węgla), 

składowania odpadów i ich wykorzystania, 

hałasu, promieniowania jonizującego, emi-

sji metali ciężkich (arsenu, chromu, cynku, 

kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci), zdegra-

dowania i zdewastowania gruntów w wyniku 

działalności górnictwa i kopalnictwa zwią-

zanego z wydobyciem surowców energetycz-

nych (A. Graczyk, „Strategia Energetyczna 

Dolnego Śląska – etap I”, 2001, s. 185–200). 

Na potrzeby referatu zostaną przedstawione 

wnioski z tej analizy:

1. W badanym okresie na Dolnym Ślą-

sku zmniejszyła się emisja typowych dla 

energetyki zanieczyszczeń (głównie SO2). 

Wynika to przede wszystkim z redukcji 

emisji w elektrowniach i elektrociepłow-

niach zawodowych. Przyczyniły się też do 

tego między innymi działania podjęte przez 

Elektrownię Turów S.A.

2. Na Dolnym Śląsku wyższe są emi-

sje zanieczyszczeń pyłowych przy spala-

niu węgla brunatnego niż przeciętne emi-

sje w Polsce. W przypadku emisji pozosta-

łych zanieczyszczeń z elektrowni spalają-

cych węgiel brunatny są one na poziomie 

średnim, uzyskiwanym w Polsce z tego 

typu elektrowni.

3. W przypadku elektrowni spalających 

węgiel kamienny niższy jest poziom emisji 

SO2, CO na Dolnym Śląsku niż przeciętny 

poziom emisji tych gazów w Polsce przez 

tego typu elektrownie zawodowe. Emisja 

pozostałych związków jest w granicach 

średniej krajowej.

4. Ze względu na znaczący spadek emi-

sji stężenie SO2 na terenie Dolnego Śląska 

przestało być groźne dla lasów.

5. W miastach Dolnego Śląska zmniej-

szyło się zanieczyszczenie powietrza typo-

wymi związkami emitowanymi przez przed-

siębiorstwa energetyczne (SO2, NOx);

6. Pobór oraz zanieczyszczenie wód 

przez sektor energetyczny nie były istot-

nymi problemami środowiskowymi na Dol-

nym Śląsku.

7. Zmniejszyła się ilość wytwarzanych 

odpadów przez sektor energetyczny na te-

renie Dolnego Śląska, jednak ich ilość jest 

ciągle znacząca. Szczególnym problemem 

w skali województwa są zgromadzone już 

odpady na terenach, na których została za-

kończona działalność wydobywcza węgla 

kamiennego (Zagłębie Dolnośląskie).

8. Nie zauważono istotnego wpływu dzia-

łalności gospodarczej przedsiębiorstw sektora 

energetycznego na poziom promieniowania 

jonizującego na obszarze Dolnego Śląska. 

Przewiduje się podwyższenie poziomu tego 

promieniowania na terenach gromadzenia 

odpadów kopalnianych i paleniskowych. Po-

nadto szkodliwy wpływ tego promieniowa-

nia na środowisko naturalne może wpłynąć 

na ograniczenie wykorzystania części po-

piołów lotnych i żużla do celów przemysło-

wych. Powstaje więc kolejny problem w ska-

li regionu: w jaki sposób zagospodarować 

tego typu odpady sektora energetycznego, 

aby minimalizować ich szkodliwy wpływ 

na środowisko naturalne.

9. Kolejnym istotnym problemem ekolo-

gicznym jest emisja przez sektor energetyczny 

(w tym lokalne źródła spalania, kotłownie 

lokalne) emisji metali ciężkich. Większość 

tych, powstających w znacznych ilościach, 

zanieczyszczeń lokowała się w miastach 

i na terenach zurbanizowanych.

10. Problemem, który powinien znaleźć 

rozwiązanie w strategii energetycznej woje-

wództwa, jest zagospodarowanie i rekulty-

wowanie terenów pokopalnianych.

Warto zauważyć, że rozwiązanie zasy-

gnalizowanych problemów o charakterze 

ekologicznym na terenie Dolnego Śląska 

leży w gestii: przedsiębiorstw energetycz-

nych (głównie elektrowni i elektrociepłowni), 

społeczności lokalnej, władz samorządowych. 

Regulacje prawne obowiązujące w Polsce 

bezpośrednio regulują kwestie zanieczysz-

czenia środowiska przez przedsiębiorstwa 

energetyczne. Pytaniem otwartym wydaje 

się być zagadnienie, w jaki sposób efektyw-

nie wpłynąć na społeczeństwo, aby zaspo-

kajając swoje potrzeby energetyczne miało 

na uwadze aspekty ekologiczne. Aby podjąć 

próbę odpowiedzi na to pytanie, należy znać 

potrzeby odbiorców, strukturę zużycia ener-

gii, czynniki, które są istotne dla odbiorców 

energii przy wyborze źródeł zapotrzebowa-

nia w energię. Wydaje się, że najistotniej-

szym czynnikiem jest cena.
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Prognozy zapotrzebowania 
na energię na terenie 
Dolnego Śląska

Jednym z podstawowych zagadnień formu-

łowania strategii energetycznej jest określenie 

przyszłego zapotrzebowania na energię. Prace 

takie zostały wykonane przez zespół prof. A. 

Werona w ramach opracowanej w 2001 roku 

„Strategii energetycznej Dolnego Śląska”. Pro-

gnoza została przeprowadzona do 2010 roku 

i wykonano ją w oparciu o założenia „Polityki 

energetycznej Polski do 2020 roku” i przepro-

wadzone analizy sektora elektroenergetyczne-

go, gazowniczego i ciepłowniczego w trzech 

wariantach: przetrwania (pesymistycznym), 

odniesienia i postępu (optymistycznym). Pro-

gnozy przeprowadzono osobno dla zapotrze-

bowania na energię elektryczną, gaz i ciepło. 

W prognozach uwzględniono zmianę struk-

tury zapotrzebowania na pierwotne nośniki 

energii, a mianowicie wzrost zużycia gazu, 

jako paliwa bardziej ekologicznego niż węgiel 

kamienny ze względu na wyższą sprawność 

konwersji, mniejszą jednostkową emisyjność 

SO2, NOx, brak emisji SO2 i pyłów. Ponadto 

przy sporządzaniu prognoz założono racjo-

nalizację zużycia energii, w tym wzrost ener-

gooszczędności odbiorców ciepła w wyniku 

między innymi wzrostu cen ciepła. Wyniki 

prognoz przedstawiono w tabeli 2.

Ze względu na specyficzną strukturę zapo-

trzebowania na ciepło i trudności z uzyskaniem 

danych historycznych dotyczących zużycia cie-

pła autorzy nie opracowali zbiorczej prognozy 

na ciepło dla województwa dolnośląskiego. Na 

podstawie analizy przeprowadzonej w rozdziale 

VII „Strategii energetycznej Dolnego Śląska 

– etap I” podano tendencje zapotrzebowania 

na ciepło. W latach 1997–2000 odnotowano 

spadek zapotrzebowania na ciepło w stosun-

ku do roku bazowego, tj. 1996 roku, w bada-

nych miastach województwa dolnośląskiego 

(Wrocław, Legnica, Lubin MPEC, Zgorzelec, 

Bolesławiec, Lubań). Wskazano, że zapotrze-

bowanie na ciepło nadal będzie zmniejszać się, 

aż do uzyskania poziomu trwałej stabilizacji. 

Wskazano, że podstawowym czynnikiem wpły-

wającym na taką tendencję jest termoizolacja 

budynków, której skala powiększa się. Dotyczy 

ona zarówno nowobudowanych obiektów, jak 

i starego budownictwa. Ponad to zauważono, 

że podstawowym czynnikiem utrudniającym 

prognozowanie zapotrzebowania na ciepło jest 

zależność tego zapotrzebowania od czynników 

meteorologicznych (np. temperatury powie-

trza, kierunku wiatru, opadów atmosferycz-

nych). Zwrócono również uwagę, że zgodnie 

z założeniami „Polityki energetycznej Polski 

do 2020 roku” nastąpi „dynamiczny przyrost 

mocy cieplnej (i elektrycznej) w średnich i ma-

łych jednostkach kogeneracyjnych”.

Podstawowy cel 
strategii energetycznej 
Dolnego Śląska

W „Strategii energetycznej Dolnego Śląska 

– etap I” przyjęto, że celem po lityki energe-

tycznej w układzie regionalnym jest „równo-
ważenie interesów przedsiębiorstw sektora 
energetyki, gospodarki regionu i gospo-
darstw domowych dla zapewnienia rozwoju 
pozwalającego na efektywne wytwarzanie, 
przesyłanie i dostarczanie energii odbior-
com, tak aby w pełni dostosować się do ich 
potrzeb oraz stworzyć warunki prowadzące 
do zwiększenia konkurencyjności i atrak-
cyjności regionu oraz wy magań wynika-
jących z procesów integracji z Unią Euro-
pejską. W ten sposób mo ż na powiedzieć, 
iż rozwój systemów energetycznych winien 
być zasadny ekonomicznie, akceptowalny 
społecznie i minimalizujący niekorzystne 
skutki dla środowiska.”

Ze względów praktycznych można przyjąć 

następującą, syntetyczną postać celu strategii 

energetycznej Dolnego Śląska: racjonalne rów-

noważenie dostaw i potrzeb energetycznych 

Dolnego Śląska. Przedstawiony cel należy trak-

tować jako generalny, nakreślający tło i pozwa-

lający na wskazanie zasadniczych kierunków 

rozwoju energetyki w regionie. Z celu tego po-

winny zostać wyprowadzone cele cząstkowe, 

które odniesione będą zarówno do określone-

go horyzontu czasowego (przyjęto, iż do roku 

2010), jak i wytwarzania, dystrybucji i handlu 

poszczególnymi rodzajami energii elektrycz-

nej gazu i ciepła z scentralizowanych źródeł. 

Tak sformułowany cel pozwolił także na wy-

znaczenie następujących determinantów for-

mułowania strategii energetycznej w układzie 

regionalnym, a mianowicie:

1. Diagnozy stanu w obszarze poszczegól-

nych podsystemów zaopatrzenia w energię.

2. Uwarunkowań ekologicznych.

3. Związków ze strategią energetycz-

ną kraju.

4. Związków ze strategiami regionalnymi: 

województwa, aglomeracji i miast i gmin.

5. Zasad formułowania strategii.

6. Prognoz regionalnych

7. Zasad wdrażania strategii i jej moni-

toring.

Zakres podmiotowy regionalnej strategii 

energetycznej objął cały region, gmi ny, powia-

ty, podmioty sektora energetyki: elektrownie, 

elektrociepłownie, spółki dystrybucyjne, za-

kłady gazo w ni c z e przedsiębiorstwa energetyki 

cieplnej, odbiorców. Natomiast zakres przed-

miotowy dotyczył analizy stanu sektora ener-

getyki w zakresie: infrastruktury, systemu za-

rządzania i organizacji, ekonomii i finansów, 

potencjału kadrowego, ochrony środowiska, 

otoczenia sektora energetycznego, sposobu po-

strzegania problemów energetyki przez gminy 

i następnie długookresowych i krótkookreso-

wych celów metod ich realizacji doboru środ-

ków i instrumentów realizacji strategii.

Konkurencja i liberalizacja 
rynków energii gwarancją 
równoważenia interesów 
gospodarczych 
oraz rozwoju regionu

Tak sformułowana wizja nasuwa nastę-

pujące ważne skojarzenia:

– dla stworzenia warunków harmonijnego 

rozwoju regionu niezbędne jest wzajemne zro-

zumienie dostawców i odbiorców energii,

Tab. 2.  Procentowy wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz w 2010 roku w stosunku do 2000 
w scenariuszach przetrwania, odniesienia i postępu.

Nośnik energii Scenariusz przetrwania Scenariusz odniesienia Scenariusz postępu

Energia elektryczna 11% 16% 29%

Gaz 20% 35% 46%
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– konkurencyjność regionu wymaga 

równo ważenia interesów podmiotów go-

spodarczych,

– rozwój systemów energetycznych powi-

nien zachodzić w kategoriach „służby Polsce 

i regionowi”,

– naruszenie spójności pomiędzy rozwo-

jem regionu a rozwojem systemów energe-

tycznych niesie poważne ryzyko gospodar-

cze i społeczne.

Harmonizowanie potencjału 
energetycznego Dolnego 
Śląska z potrzebami 
rozwoju regionu

Cel ten należy traktować jako generalny, 

nakreślający tło i pozwalający na wskazanie 

zasadniczych kierunków rozwoju energety-

ki. Zgodnie z założeniami „Polityki energe-

tycznej Polski do 2020 roku” przyjęto, że za 

kluczowe elementy strategii energetycznej 

w regionie uznaje się:

1. Bezpieczeństwo energetyczne rozu-

miane jako stan gospodarki umożliwiający 

zaspokojenie bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na paliwa i ener-

gię w sposób technicznie i ekonomicznie uza-

sadniony, przy zachowaniu wymagań ochro-

ny środowiska (według art. 3, pkt 16 Prawa 

energetycznego)

2. Poprawę konkurencyjności podmiotów 

gospodarczych w regionie (ze szczególnym 

uwzględnieniem przedsiębiorstw energetycz-

nych) oraz produktów i usług oferowanych na 

rynkach międzynarodowych, jak też rynku 

wewnętrznym.

3. Ochronę środowiska naturalnego przed 

negatywnymi skutkami oddziaływania pro-

cesów energetycznych m.in. poprzez takie 

programowanie działań w energetyce, które 

zapewnią zachowanie zasobów dla obecnych 

i przyszłych pokoleń.

Harmonizowanie potencjału energetycznego 

regionu z potrzebami jego regionu został rozpi-

sany na pięć celów strategicznych. Przy realiza-

cji każdego z pięciu podrzędnych celów należy 

uwzględnić aspekty ekologiczne. Wydaje się 

jednak, że cele nr 3 i 4 w największym stopniu 

powiązane są z ochroną środowiska.

CEL 1 – Wspieranie rozwoju silnego re-
gionalnego rynku energii i usług okołoener-

getycznych. Rozwojowi rynku energii, któremu 

towarzyszy swoboda wyboru dostawcy w zakre-

sie poszczególnych nośników energii, powinny 

towarzyszyć działania edukacyjne, między in-

nymi w zakresie wpływu poszczególnych no-

śników energii na środowisko naturalne. Po-

nadto rynkowi energii powinien towarzyszyć 

rynek obrotu emisjami szkodliwych związków. 

Wydaje się, że takie działania pozwolą ureal-

nić ceny energii i – zgodnie z prawem popytu 

– wyższe ceny będą bodźcem do efektywniej-

szej alokacji zasobów energetycznych i wyko-

rzystania energii przez odbiorców.

CEL 2 – Zaspokajanie potrzeb energetycz-
nych zgodnie z nowoczesnymi standardami. 
Nowoczesne standardy zaspokajania potrzeb 

energetycznych są wielkością dynamiczną, ści-

śle skorelowaną z innowacyjnością (w zakresie 

technik produkcji, rozwiązań organizacyjnych, 

rynkowych), postępem technicznym i gospo-

darczym. Należy zwrócić uwagę, że spełnie-

nie wymagań technicznych (np. dotyczących 

sprawności urządzeń energetycznych w zakresie 

przemiany chemicznej paliwa w energię elek-

tryczną i ciepło) jest jednym ze standardów 

i stanowi ograniczenie o charakterze technicz-

nym, wynikającym z przepisów prawnych dla 

podmiotów sektora. Osiągnięcie tego celu bę-

dzie zrealizowane, gdy w 2010 roku spełnione 

zostaną takie zapisy w wizji, jak sektor: bez-

pieczny i niezawodny technicznie, efektywny, 

elastyczny, kompleksowy, nowoczesny i inno-

wacyjny, ogólnodostępny, przyjazny dla klienta 

i środowiska, rozproszony, wiodący.

CEL 3 – Wdrażanie praktyk i rozwiązań 
sprzyjających oszczędności energii. Przez 

prooszczędne zachowania odbiorców rozumie 

się przede wszystkim zmniejszanie zużycia 

energii elektrycznej, przy zachowaniu tego 

samego poziomu zaspokojenia potrzeb ener-

getycznych społeczeństwa. Techniki sterowa-

nia stroną popytową (DSM – Demand Side 

Mangement) są przejawem ciągłego dążenia 

do kreowania prooszczędnych postaw, zarów-

no w wymiarze krótkookresowym, widocz-

nym w zmniejszającym się koszcie zakupu 

energii (przy założeniu stabilizacji potrzeb), 

zmniejszających kosztach produkcji (wzrost 

konkurencyjności), stabilizacji tempa przyro-

stu zapotrzebowania na energię, jak również 

w długim okresie np. ochrona środowiska.

CEL 4 – Minimalizacja wpływu energe-
tyki na środowisko naturalne. Poszczegól-

ne podsektory energetyczne w różnym stop-

niu kształtują środowisko naturalne. Podjęte 

działania powinny być zbieżne z obranymi 

kierunkami przyjętych w regionalnych strate-

giach dotyczących ochrony środowiska. Jako 

przykłady takich działań w zakresie ochrony 

środowiska skojarzonymi ze strategią ener-

getyczną są między innymi:

– wspieranie dla inicjatyw wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii,

– wspieranie nowatorskich projektów wy-

korzystania regionalnych surowców energe-

tycznych,

– poprawa warunków w miastach (hałas, 

zanieczyszczenie powietrza),
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– współpraca międzynarodowa w zakre-

sie monitoringu i ochrony atmosfery, wód 

i biosfery,

– regionalne działania na rzecz obniżenia 

emisji gazów cieplarnianych,

– działania na rzecz zmniejszenia niskiej 

emisji i zanieczyszczeń komunikacyjnych,

– rozbudowa i unowocześnienie transpor-

tu publicznego w miastach,

– rewitalizacja zdegradowanych obszarów 

gospodarczych,

– rekultywacja obszarów (górniczych, po-

przemysłowych i byłych poligonów),

– przezorność udostępniania terenów 

przyrodniczych działalności gospodarczej,

– wykorzystanie opłat środowiskowych 

jako instrumentu regionalnej polityki eko-

logicznej,

– współpraca z regionalnym systemem prze-

ciwdziałania katastrofom i klęskom żywioło-

wym (Dolnośląskie Centrum Kryzysowe),

– wspieranie powstawania przedsiębiorstw 

multimedialnych, co może sprzyjać racjona-

lizacji procesów dystrybucji i użytkowania 

energii, w tym gospodarowanie odpadami 

komunalnymi,

– dalsze wdrażanie programu termomo-

dernizacji budynków.

CEL 5 – Uzyskanie przez energetykę 
pozycji stymulatora rozwoju regionu. Na 

zagadnienie rozwoju społeczno-gospodar-

czego regionu w powiązaniu z transforma-

cją sektora energetyki należy spojrzeć wie-

loaspektowo. Można wyodrębnić pewne ob-

szary (wskaźniki), które świadczą o rozwoju 

społeczno-gospodarczym, a następnie ziden-

tyfikować relacje: „rozwój społeczno-gospo-

darczy – transformacja sektora energetyki”. 

W niniejszym opracowaniu proponuje się 

wyróżnić następujące obszary:

– wzrost gospodarczy w województwie,

– spadek stopy bezrobocia,

– innowacyjność,

– zwiększenie liczby inwesto rów i ich 

skłonności do reinwestowania w regionie,

– wzrost dochodu gospodarstw domo-

wych,

– wzrost wpływów do budżetów gmin-

nych.

Sektor energetyczny wpływa na PKB wo-

jewództwa bezpośrednio i pośrednio. Przez 

bezpośredni wpływ rozumie się produkcję 

finalną tego sektora. Zgodnie z obserwowa-

nym trendem ochrony środowiska i zmniej-

szenia się energochłonności produkcji nie 

należy podejmować działań, które mają na 

celu zwiększanie produkcji energii w woje-

wództwie, bez konfrontacji z prognozowa-

nym zapotrzebowaniem. W przypadku po-

szerzenia rynku przez sektor energetyczny 

może on zwiększając produkcję stymulo-

wać wzrost gospodarczy w województwie. 

Pośredni wpływ sektora energetycznego na 

ten wzrost to podjęcie działań, które będą 

stymulować poprawę konkurencyjności pro-

dukcji odbiorców tego sektora.

Osiągnięcie celu 5 można „zmierzyć”, od-

powiadając na pytanie (zgodnie z wizją), czy 

sektor energetyczny jest: bezpieczny i nieza-

wodny technicznie, ekspansywny, elastycz-

ny, kompleksowy, nowoczesny i innowacyj-

ny, ogólnodostępny, przyjazny dla klienta, 

rozproszony, rynkowy, skonsolidowany, 

sprawnie zarządzany i dochodowy, wiodą-

cy i zintegrowany.

Zakończenie

Aspekty ekologiczne są istotnym zagad-

nieniem przy formułowaniu „Strategii ener-

getycznej Dolnego Śląska” i zostały uwzględ-

nione w wizji rozwoju tego sektora jako cel 

podstawowy i wynikające z niego cele pod-

rzędne. Istotną rolę w zakresie ochrony śro-

dowiska mogą odgrywać władze samorządo-

we poprzez podjęcie kompleksowych działań 

zgodnie z zapisami w „Strategii energetycz-

nej Dolnego Śląska w takich obszarach, jak: 

edukacja, alokacja środków finansowych (za-

równo krajowych jak i unijnych), inwestycje, 

opłaty proekologiczne.

Wydaje się, że samorządy lokalne dyspo-

nują narzędziami o charakterze prawnym 

i ekonomicznym, które mogą być wykorzy-

stane w celu przyspieszenia inwestycji pro-

ekologicznych polegających między innymi 

na wspieraniu budowy generacji rozproszonej, 

wykorzystania odpadów komunalnych i rol-

nych, wspieranie budowy lokalnych źródeł 

ciepła opartych na gazie lub drewnie, a nie na 

węglu, wspieranie upraw plantacji np. wierzb 

mających zastosowanie w energetyce, upo-

wszechnienie wykorzystania słomy do pro-

dukcji energii na obszarach wiejskich, ini-

cjowanie wdrażanie programów mających na 

celu rekultywację obszarów zdegradowanych 

przez np. górnictwo, stworzenie warunków do 

przemysłowego wykorzystania odpadów pro-

duktów spalania, ograniczenie przywożenia 

na teren województwa tego typu odpadów.

dr inż. Zdzisław Szalbierz

Politechnika Wrocławska i Państwowa 

Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

dr inż. Edyta Ropuszyńska-Surma

Politechnika Wrocławska

Szczegółowy wykaz literatury do arty-
kułu dostępny u Autorów i w Redakcji.
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T argi BioFach są najszybciej rozwijającą 

się imprezą handlową, słusznie zaliczaną 

do najbardziej prestiżowych targów o zasięgu 

światowym. W roku ubiegłym swoje wyroby 

prezentowało ponad 1.900 wystawców z 67 

krajów, a liczba odwiedzających – zarówno 

ekspertów w dziedzinie żywności ekologicz-

nej, jak i zwykłych, ale bardzo tym tematem 

zainteresowanych, świadomych konsumentów 

– wyniosła prawie 30 tysięcy.

W tym roku targi cieszyły się szczególnym 

zainteresowaniem. W dziewięciu potężnych 

halach wystawienniczych, które nie sposób 

obejść jednego dnia, swoje kraje, kul-

turę żywieniową i produkty ekologicz-

ne prezentowali wystawcy z bliższych 

i dalszych, czasem wręcz egzotycz-

nych, dla nas Polaków, krajów. Obok 

całej gamy bliskich nam państw eu-

ropejskich – od Szwecji na północy 

po pełne temperamentu w wyrazie 

Portugalię i Hiszpanię na południu 

– odwiedzających zachwycał koloryt 

i różnorodność takich państw, jak np. 

azjatyckie Chiny, Wietnam, Uzbekistan, 

Pakistan, Kaszmir, Korea, afrykańska 

Ghana, Etiopia czy szereg państw laty-

noamerykańskich: Meksyk, Salwador, 

Kuba, Chile, Argentyna i gospodarz 

tegorocznej edycji BioFachu, ognista 

i roztańczona Brazylia.

Jednak, mimo różnic kulturowych, 

językowych czy koloru skóry, wszystkich 

wystawców łączyła idea propagowania 

produktów ekologicznych – żywno-

ści, odzieży, kosmetyków – nie tylko 

jako środków konsumpcyjnych przyjaznych 

środowisku i o wyższej jakości niż produkty 

masowe, ale również jako swoistej filozofii 

życiowej, stylu bycia, zgodnego z rytmem na-

tury. Rolnictwo ekologiczne nigdy nie wyprze 

z rynku produktów masowych – nie ma na to 

szans, ale też nie ma takiego zamiaru. Ma je-

dynie stanowić pewną alternatywę dla żywno-

ści masowej i, co to dużo mówić, byle jakiej. 

Produkty rolnictwa ekologicznego powstają 

przy poszanowaniu środowiska i mają służyć 

polepszeniu zdrowia ludzi. Niesamowite, jak 

wielka jest świadomość ekologiczna na świe-

cie, a w szczególności w Europie Zachodniej. 

Coraz więcej rolników, przedstawicieli władz, 

ale przede wszystkim konsumentów, zdaje so-

bie sprawę z jego pozytywnego oddziaływania 

na człowieka i jego otoczenie.

Wystawcy, głównie producenci i prze-

twórcy z certyfikatem żywności ekologicz-

nej, zaprezentowali całą gamę produktów: 

owoce, warzywa, zboża, zioła, przyprawy, 

wędliny, mięsa, ryby, produkty mleczne, jaja, 

wyroby piekarnicze, napoje, wina, piwa, ole-

je i oliwy, kawy, herbaty, słodycze i miody. 

Wiele dalekich krajów prezentowało szereg 

produktów specyficznych dla kraju 

swojego pochodzenia, zupełnie niezna-

nych w Europie lub produktów, które 

są w Europie jedynie tanią imitacją, 

spreparowaną pod gust niewybred-

nych Europejczyków. Wydawało mi 

się, że znam się na kawie i byle czego 

nie wypiję. Oczywiście, za materiał 

do „koneserstwa” miałam jedynie 

kawy dostępne na naszych półkach, 

w tym jedną ulubioną włoskiego po-

chodzenia. Podczas degustacji na tar-

gach dałam się skusić na łyczek kawy 

z Dominikany. Jej silny aromat i smak 

początkowo „rzucił mnie o ziemię”, 

ale po chwili już wiedziałam, że od 

teraz „ta – albo żadna inna”... Co za 

aromat! Co za smak! Nie do opisa-

nia! Podobnie było z owocami czy 

warzywami z południa Europy czy 

Ameryki Południowej, które swoją 

naturalną słodycz i niepowtarzalny 

smak zawdzięczają słońcu. 

MARTA KAMIŃSKA

24–27 lutego 2005 r. do Norymbergi w Niemczech zjechali wystawcy – instytucje, przedsiębiorstwa, drobne firmy, 

producenci rolni – i amatorzy produktów ekologicznych z całego globu. W tym urokliwym i bogatym w historię, bawar-

skim mieście, już po raz szesnasty odbyły się Specjalistyczne Światowe Targi Produktów Ekologicznych „BioFach”.

ogólnoświatowa promocja ekologii 
na talerzu i w sposobie bycia

BioFach
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P olska w BioFachu uczestniczyła po 

raz pierwszy w roku 2004. Wówczas 

nasza ekspozycja była znacznie skromniejsza 

niż w roku bieżącym. Ubiegłoroczny sukces 

i duże zainteresowanie naszymi produktami 

wśród zwiedzających zachęcił stronę polską 

do przygotowania rozszerzonej, znacznie bo-

gatszej wystawy narodowej. Polskę na targach 

BioFach 2005 reprezentowały dwa wojewódz-

twa – Mazowsze i Małopolska. Na stoisku pol-

skim prezentowało się łącznie 17 firm (w ze-

szłym roku jedynie 8): Agro Bio Test, Avis 

Naturall Polska Sp. z o.o., Bio Bakery, Bio-

Food Sp. z o.o., Dary Natury, Gazda, Lyovit, 

PPH Misa-W, O.K. Owocowe Koncentraty 

Sp. z o.o., Plantico Gołębiew, PNOS Ożarów 

Mazowiecki, Symbio Polska i PPH Tast. Na 

stoisku indywidualnym przedstawiła swoją 

ofertę firma Good Food, natomiast inna pol-

ska firma – BioVeri MK – była podwystawcą 

na dużym stoisku francuskim.

Promocja polskiej żywności ekologicznej 

miała bogatą oprawę i moim zdaniem wzbudziła 

bardzo duże zainteresowanie, jeśli nie furorę. 

Polscy wystawcy każdego dnia targów, w go-

dzinach popołudniowych, zapraszali wszystkich 

zwiedzających i wystawców do uczestnictwa 

w tzw. „polskiej godzinie”. Ciekawe aranża-

cje muzyczne, tj. góralskie przyśpiewki i po-

tańcówki, oryginalne podhalańskie stroje na 

rodowitych góralach oraz piękne dziewczyny 

z Mazowsza w strojach rodem z Polski szla-

checkiej XVII wieku ściągały na nasze sto-

isko tłumy. Polska prezentacja miała charakter 

interaktywny – goście, chcąc nie chcąc, brali 

udział w konkursach, happeningach, zmagali 

się z polszczyzną lub naśladowali tradycyjny 

ukłon polskiej damy z czasów króla Stasia. 

W całej hali pobrzmiewała melodia Szopenow-

skiego poloneza, a wokół polskich stoisk w ko-

rowodzie tanecznym swoich sił, z większym 

lub mniejszym sukcesem, próbowali Niemcy, 

Węgrzy, Serbowie, Meksykanie, Chińczycy 

czy Metysi. Ci którym udało się uniknąć lub 

wymigać od zaproszenia do poloneza, mogli 

w bezpiecznej odległości poznawać urokliwe 

mazowieckie zakątki, oglądając multimedial-

ną prezentację ukazującą bogate walory tury-

styczne regionu. Jednak największym hitem, 

który wszystkich rzucił na kolana, okazała się 

nasza pyszna polska żywność. Górale często-

wali odwiedzających swoich sztandarowym 

produktem – oscypkiem z mleka owczego, wę-

dlinami pokrojonymi nie w drobne kosteczki 

do degustacji, ale w grube pajdy (w tym miej-

scu chciałam przypomnieć, że prawdziwej wę-

dliny nie da się cienko i równo pokroić), wła-

snymi wypiekami, kwaśnicą (zupą z kiszonej 

kapusty z boczkiem), a bardziej odważnym 

lub wręcz skłonnym do nadmiernego ryzyka 

– śliwowicą łącką. Uszy gości trzęsły się so-

lidnie, na twarzach występowały rumieńce, 

a chęć na otrzymanie dokładki zabijała cza-

sami resztki dobrych manier. Przyznam się, 

że nawet mnie, osobie od 7 lat niejedzącej 

mięsa, ślinka ciekła...

Polska faktycznie odniosła sukces. Za-

wdzięcza go m.in. Ministerstwu Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, które wsparło uczestników 

finansowo. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że 

zdopinguje to inne regiony do wzięcia udzia-

łu w tej wystawie. Polska to przecież nie tyl-

ko Podhale, Kraków i Warszawa. Jeśli jako 

obywatele, samorządy, instytucje pozarzą-

dowe czy władze krajowe nie wykorzysta-

my naszych 5 minut, to nikt tego za nas nie 

zrobi. A szansa jest duża – co roku inny kraj 

jest gospodarzem targów. W tym roku była 

to Brazylia, a za rok właśnie Polska ma spo-

re szanse, żeby przewodzić Targom BioFach 

2006, które odbędą się w dniach 16–19 lute-

go, jak zwykle w Norymberdze. 

Marta Kamińska, PKE OD

Przepyszne antipasti
ze słonecznych Włoch
w oryginalnych słojach
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Pieczywo 
według staropolskiej 

receptury produkcji małej 
piekarni ekologicznej z okolic Warszawy, 

z dużą ilością domowego smalcu 
i ogóka kiszonego, wzbudzało zachwyt
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Rezerwat Lubsza

Utworzony został Zarządzeniem Mini-

stra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 

24 grudnia 1957 r. Ma powierzchnię 15,85 ha 

i powstał dla ochrony pozostałości natural-

nego lasu mieszanego, głównie bukowo-dę-

bowego. Rezerwat położony jest w obrębie 

Lubsza, nadleśnictwa Brzeg i obejmuje od-

działy: 254 d, 255 d.

Na obszarze rezerwatu głównym typem 

siedliskowym jest las mieszany świeży. Dwu-

piętrowy drzewostan ma zróżnicowaną struk-

turę wiekową. W składzie gatunkowym naj-

liczniej reprezentowany jest buk zwyczajny 

(Fagus sylvatica), z tym, że przewaga jego 

w piętrze górnym nad świerkiem i dębem jest 

nieznaczna, natomiast w piętrze dolnym jest 

gatunkiem dominującym. W skład dość ubo-

giego podszytu wchodzi kruszyna pospolita 

(Frangula alnus), trzmielina zwyczajna (Eu-

onymus europaeus), jarząb pospolity (Sorbus 

aucuparia) i leszczyna (Corylus avellana).

Fitosocjologicznie wyróżniono w rezerwa-

cie dwa zbiorowiska roślinne: żyzną buczy-
nę niżową (Galio odorati – Fagetum) i frag-

mentarycznie wykształcony subkontynentalny 

grąd (Tilio – Carpinetum). Na obszarze tym 

stwierdzono występowanie 66 gatunków ro-

ślin naczyniowych, w tym chronioną konwa-
lię majową (Convallaria majalis), kruszynę 
pospolitą i przytulię wonną (Galium odo-

ratum), a także 36 gatunków mchów i 15 ga-

tunków wątrobowców. Na uwagę zasługuje 

również ściśle chroniony grzyb – flagowiec 
olbrzymi (Meripilus giganteus).

Rezerwat Lubsza stanowi część dużego 

obszaru leśnego – dawnych lasów Puszczy 

Śląskiej, należących do piastowskich książąt 

brzeskich. Stąd też występują tu typowe dla 

zwartych kompleksów leśnych gatunki zwie-

rząt, takie jak: dzik (Sus scrofa), sarna (Ca-

preolus capreolus), jeleń (Cervus elaphus), 

wiewiórka (Sciurus vulgaris), żołędnica (Elio-

mys quercinus), mysz leśna (Apodemus fla-

vicollis) i ryjówki (Sorex sp.).

Awifauna reprezentowana jest przez: 

dzięcioły (Dendrocopos sp.), krętogłowa 

(Jynx torquilla), pełzacza leśnego (Certhia 

familiaris), wilgę (Oriolus oriolus), kowali-
ka (Sitta europaea), sowę uszatą (Asio otus) 

oraz pójdźkę (Athene noctua). Z płazów nie-

rzadko spotyka się różne żaby (Rana sp.) oraz 

ropuchy (Bufo sp.), a z gadów – zaskrońca 

(Natrix natrix) i żmiję zygzakowatą (Vipera 

berus). Osobliwością przyrodniczą rezerwatu 

są dwa gatunki chronionych owadów – jelo-
nek rogacz (Lucanus cervus) i kozioróg dę-
bosz (Cerambyx cerdo).

Przez rezerwat przebiega ścieżka przyrod-

nicza wyznaczona przez nadleśnictwo Brzeg. 

Omawia ona kompleksowo zagadnienia zwią-

zane zarówno z funkcjonowaniem lasu jako 

ekosystemu, jak i gospodarką leśną.

Adam Kuńka

Karolina Olszanowska-Kuńka

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Stobrawski Park Krajobrazowy

ADAM KUŃKA, KAROLINA OLSZANOWSKA-KUŃKA
ELŻBIETA PIGULSKA, MAREK ZARANKIEWICZ

Na łamach „Zielonej Planety” na ko-

lorowych wkładkach zaprezentowali-

śmy do tej pory wszystkie parki kra-

jobrazowe znajdujące się w zasięgu 

obszaru działania Okręgu Dolnoślą-

skiego Polskiego Klubu Ekologicznego 

(tzn. w województwach dolnośląskim 

i opolskim). W tym numerze, dzięki 

uprzejmości Zespołu Opolskich Par-

ków Krajobrazowych, prezentujemy 

rezerwaty przyrody z obszaru Opolsz-

czyzny. Mamy nadzieję, że z czasem 

zaprezentujemy wszystkie rezerwaty, 

które można zwiedzić w południowo-

zachodniej części Polski.

Rezerwaty Ziemi Opolskiej
Flagowiec olbrzymi
w Rezerwacie Lubsza

Flagowiec olbrzymi
w Rezerwacie Lubsza
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Rezerwat Góra Świętej Anny

Rezerwat przyrody nieożywionej na Gó-

rze Świętej Anny powołany został na mocy 

Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 10 grudnia 1971 r. Celem 

ochrony było zachowanie ze względów na-

ukowych i dydaktycznych rzadkich profili 

i zjawisk geologicznych. Rezerwat mieści się 

na terenie Parku Krajobrazowego, w miejsco-

wości Góra Świętej Anny, położonej w gmi-

nie Leśnica i stanowi własność skarbu pań-

stwa. Pod względem geograficznym obszar 

ten należy do mezoregionu Chełma należące-

go do Wyżyny Śląskiej i zajmuje powierzch-

nię 2,69 ha.

Teren został wnikliwie zbadany pod wzglę-

dem geologicznym przez naukowców niemiec-

kich. Wyniki badań potwierdziły zasadność 

ochrony tego obszaru. Przed II wojną świa-

tową znajdujący się w obecnym rezerwacie 

stożek tufu wulkanicznego był objęty ochro-

ną, jako pomnik przyrody nieożywionej. Kon-

tynuacją przedwojennych badań były prace 

prowadzone przez polskich geologów, które 

uzasadniły wprowadzenie obszaru ochrony 

rezerwatowej.

W rezerwacie prowadzone są aktualnie 

badania, których celem jest poznanie sąsia-

dującego obszaru, w celu poszerzenia rezer-

watu o północną część.

Na szczególną uwagę zasługują geolo-

giczne formy wulkaniczne związane z trze-

ciorzędem, stąd głównym celem obserwacji 

są występujące w najniższej części kamienio-

łomu skały bazaltowe o składzie nefelinitu. 

Znajdująca się tam skała bazaltowa przybie-

ra różne formy. W najciekawszych miejscach 

można zobaczyć słupy bazaltowe o średnicy 

15–20 cm. Trzeciorzędowy wulkanizm spo-

wodował przerwanie pokrywy skał środkowo-

triasowych i górnokredowych. Efektem tego 

zjawiska jest widoczny miejscami kontakt 

bazaltu z wapieniami i piaskowcami. Prze-

jawem zjawisk wulkanicznych na terenie re-

zerwatu są różnego rodzaju zmiany termiczne 

skał osłony. We wschodniej części rezerwatu 

można obserwować efekty zjawisk hydroter-

malnych, których dowodem jest wystąpienie 

jaspisu. Oprócz skał wulkanicznych, wystę-

pują również wapienie, margle i piaskowce. 

Występująca w rezerwacie skała wapienna 

powstała, w morzu środkowo triasowym 

i stanowi najwyższą część dolnego wapie-

nia muszlowego (formację karchowicką). Wa-

pienie formacji karchowckiej obserwujemy 

w licznych zagłębieniach na terenie rezerwa-

tu. Bardzo ciekawe są margle górno kredowe, 

występujące na południowych i zachodnich 

ścianach najniższej części rezerwatu. W mar-

glach tych można znaleźć wiele ciekawych 

skamieniałości: gąbki, ramienionogi, jeżow-

ce i amonity, świadczące o morskim pocho-

dzeniu skał. Znajdujące się na terenie rezer-

watu piaskowce cenomańskie są pozbawione 

skamieniałości, a ich wiek został określony 

zasadą super pozycji. Oprócz występujących 

ciekawych skał, w rezerwacie można obser-

wować zjawiska krasowe w postaci jaskiń, 

lejów i studni krasowych. Licznie występują 

zjawiska geologiczne związane z redepono-

waniem osadów (erozja i akumulacja) kla-

stycznych i okruchowych górno kredowych 

(piaski), trzeciorzędowych (brekcje tufowo-

lawowe) i czwartorzędowych (lessy).

Zespół Opolskich Parków Krajobrazo-

wych, Oddział w Górze Świętej Anny, pod-

jął się przygotowania geologicznej ścieżki 

dydaktycznej, której głównym celem jest 

poznanie zjawisk geologicznych, występu-

jących w rezerwacie. Na podstawie uzyska-

nych danych została opracowana ścieżka dy-

daktyczna, uwzględniająca cały obszar byłe-

go kamieniołomu.

Marek Zarankiewicz

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Góra Świętej Anny

Rezerwat Cicha Dolina

Jednym z najpiękniejszych rezerwatów 

Parku Krajobrazowego Góry Opawskie jest 

rezerwat leśny Cicha Dolina, utworzony Roz-

porządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/5/

99 z dnia 1 marca 1999 r. Zgodnie z rozpo-

rządzeniem celem jego ochrony jest zacho-

wanie lasu mieszanego górskiego o zróżni-

cowanej strukturze wiekowej i gatunkowej 

oraz dobrze wykształconego drzewostanu 

bukowego.

Rezerwat o powierzchni 56,94 ha położo-

ny jest w masywie Biskupiej Kopy, na dość 

stromo opadających zachodnich stokach Góry 

Zamkowej i Srebrnej Kopy, na wysokości 400–

660 m n.p.m. Jego zachodnią granicę wyzna-

cza droga biegnąca na przemian po prawej 

i po lewej stronie wzdłuż Bystrego Potoku, 

a wschodnią drogą transportu leśnego.

W rezerwacie rośnie stary las miesza-

ny o urozmaiconym składzie gatunkowym, 

w którym największy udział powierzchnio-

wy mają lite lasy bukowe w wieku od 100 do 

150 lat. W domieszce występują też dorodne 

okazy jodły pospolitej (Abies alba), jawora 

(Acer pseudoplatanus), jesiona wyniosłego 

(Fraxinus excelsior), sosny zwyczajnej (Picea 

abies), brzozy brodawkowatej (Betula pen-

dula), olszy czarnej (Alnus glutinosa) oraz Tuf ze stożka na w Rezerwacie Góra św. AnnyTuf ze stożka na w Rezerwacie Góra św. Anny
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chronionej kruszyny pospolitej (Frangula 

alnus). Głównym typem występującego tu 

zbiorowiska jest stosunkowo uboga flory-

stycznie kwaśna buczyna górska (Luzulo 

luzuloidis – Fagetum). Uzupełniają ją sie-

dliska żyznej buczyny sudeckiej (Dentario 

enneaphylli – Fagetum), podgórskiej dąbrowy 

acydofilnej (Luzulo luzuloidis – Quercetum 

petraeae) i podgórskiego łęgu jesionowego 

(Carici remotae – Fraxinetum). W runie le-

śnym spotykamy najczęściej: kosmatkę ga-
jową (Luzula luzuloides), narecznicę sam-
czą (Dryopteris filix-mas), szczawik zajęczy 

(Oxalis acetosella), niecierpka pospolitego 

(Impatiens noli-tangere) oraz borówkę czer-
nicę (Vaccinium myrtillus). Zidentyfikowano 

tu 137 gatunków roślin naczyniowych.

Korzystne warunki panujące w dolinie 

Bystrego Potoku sprawiły, że jest ona praw-

dziwą ostoją roślin rzadkich i chronionych. 

Na terenie rezerwatu występują m.in.: lilia 
złotogłów (Lilium martagon), buławnik mie-
czolistny (Cephalanthera longifolia), waw-
rzynek wilczełyko (Daphne mezereum), pod-
kolan biały (Platanthera bifolia), pokrzyk 
wilcza jagoda (Atropa belladonna), paprot-
nik kolczysty (Polystichum aculeatum), pa-
rzydło leśne (Aruncus sylvestris), paprotka 
zwyczajna (Polypodium vulgare), kopytnik 
pospolity (Asarum europaeum), bluszcz po-
spolity (Hedera helix), barwinek pospolity 

(Vinca minor), przytulia wonna (Galium odo-

ratum), konwalia majowa (Convallaria ma-

jalis), czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) 

oraz reintrodukowany w 1992 r. pióropusznik 
strusi (Matteucia struthiopteris). Na wiosnę 

zakwita bardzo rzadki żywiec dziewięciolist-
ny (Dentaria enneaphyllos). Warto wymienić 

również czerńca gronowego (Actaea spica-

ta), kokorycz wątłą (Corydalis intermedia) 

i tojeść gajową (Lysimachia nemorum).

Bogata jest również fauna rezerwatu. Na 

szczególną uwagę zasługują ptaki, m.in.: 

pluszcz (Cinclus cinclus), pliszka górska 

(Motacilla cinerea), muchołówka mała (Fi-

cedula parva), dzięcioł czarny (Dryocopus 

martius), zimorodek (Alcedo atthis). Z ssa-

ków zachwyca nieliczny w Sudetach mały 

gryzoń – popielica (Glis glis); powszechnie 

spotykane są sarny (Capreolus capreolus), 

jelenie (Cervus elaphus) i dziki (Sus scro-

fa). Z gadów uwagę zwracają: padalec (An-

guis fragilis) i jaszczurka żyworodna (La-

certa vivipara), a z płazów – ropucha szara 

(Bufo bufo), żaba moczarowa (Rana arva-

lis) i salamandra plamista (Salamandra 

salamandra).

Bliskie położenie rezerwatu względem miej-

scowości Pokrzywna i Jarnołtówek sprawia, 

że jest on bardzo chętnie odwiedzany przez 

turystów. Turyści zmotoryzowani mogą zo-

stawić swe pojazdy na bezpłatnym ogrodzo-

nym miejscu postojowym u ujścia doliny. Stąd 

szeroką utwardzoną drogą w około 30 minut 

spokojnym spacerkiem dojść można do gra-

nic rezerwatu. Trasa jest zagospodarowana 

turystycznie, wyposażona w liczne ławeczki, 

zadaszenia, kosze na śmieci, a przejście przez 

potok ułatwiają urokliwe drewniane mostki. 

Prowadzi tędy zielona ścieżka przyrodniczo-

dydaktyczna z Pokrzywnej na Biskupią Kopę, 

znaczona w terenie białym kwadratem z zie-

loną przekątną (rezerwatowi poświęcony jest 

jeden z przystanków tej ścieżki). Dojście do 

rezerwatu możliwe jest również bezpośrednio 

od strony Jarnołtówka i Pokrzywnej szlakami 

turystycznymi: żółtym prowadzącym z Po-

krzywnej przez masyw Biskupiej Kopy do 

Jarnołtówka) i czerwonym wiodącym z Prud-

nika przez Dębowiec, Biskupią Kopę, Jarnoł-

tówek do Głuchołaz. Dodatkowo w 2004 r. 

Nadleśnictwo Prudnik wzdłuż zachodniego 

skraju rezerwatu wyznaczyło leśną ścieżkę 

dydaktyczną z 7 miejscami przystankowymi. 

Ścieżka zaczyna się na początku rezerwatu 

przy tablicy z wykazem zakazów obowiązu-

jących na jego terenie oraz z mapą, na któ-

rej zaznaczono sześć kolejnych przystanków. 

Przystanek pierwszy, „Świat zwierząt”, jest 

poświęcony najpospolitszym gatunkom ssa-

ków: sarnie, lisowi i dzikowi. Na przystan-

ku drugim opisywane jest jedno z najbogat-

szych zbiorowisk leśnych – las łęgowy. Da-

lej: „Świat roślin” rezerwatu reprezentowany 

jest w opisie i zdjęciach przez wawrzynka, 

bluszcz i jodłę pospolitą. Kolejny przystanek 

„Czosnek niedźwiedzi” przedstawia ten bar-

dzo ciekawy gatunek rośliny, od niedawna 

objętej częściową ochroną. Na przystanku pią-

tym można bliżej zapoznać się z pięknymi 

sudeckimi buczynami. Ostatni, szósty przy-

stanek, poświęcony jest salamandrze plami-

stej, którą spotkać można wygrzewającą się 

na skalnych wychodniach.

Rezerwat Cicha Dolina jest wyraźnie ozna-

kowany w terenie i opisany na licznych tabli-

cach informacyjnych. Stanowi świetne miejsce 

do prowadzenia terenowych zajęć edukacyj-

nych z zakresu ochrony przyrody i biologii, 

a także jest miejscem niezwykle atrakcyjnym 

dla przeciętnego turysty wędrującego po Par-

ku Krajobrazowym Góry Opawskie.

Elżbieta Pigulska

Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych

Pokrzywna

obejrzyj 

kolorową wkładkę!

Miejsce postojowe w dolinie Bystrego 
Potoku (Rezerwat Cicha Dolina)

Miejsce postojowe w dolinie Bystrego 
Potoku (Rezerwat Cicha Dolina)

fo
t. E

lżb
ie

ta P
ig

u
lska



LISTY DO REDAKCJI

22 ZP 2(59)/2005

�
W dziale Opinie „Zielonej 

Planety” nr 6/2004 opubli-

kowano bardzo przygnębia-

jący reportaż zatytułowany „Administracja 

kontra prawo”. Treść jego przedstawia zna-

ną wszem i wobec zasadę stosowaną; wręcz 

przestrzeganą przez rodzimą, całkowicie bez-

barwną administrację publiczną wszystkich 

szczebli, już nawet nie walczącą, a dosłow-

nie: lekceważącą z całą, uświęconą wręcz 

determinacją obowiązujący w kraju porządek 

formalnoprawny. Przedstawiciele tego apa-

ratu administracyjnego dotychczas nie obu-

dzili się po koszmarnym śnie na jawie okresu 

okupacji kraju przez obce mocarstwa, kie-

dy wręcz obowiązywała zasada politycznego 

oporu (zakamuflowanego) wobec narzuconej 

nam obcej władzy. Nie jest pojęta obojętność 

na to destrukcyjne zjawisko (postępowanie) 

już nie obcej, a rodzimej władzy, wybranej 

przez świadome sprawy, cywilizowane i bar-

dzo doświadczone społeczeństwo.

Jeśli do tej opozycyjnej (chyba świadomie) 

postawy urzędników państwowych i samo-

rządowych wszystkich szczebli dodamy jesz-

cze znaną powszechnie arogancję (miernik 

kultury) oraz brak elementarnej kompeten-

cji merytorycznej, przy nadmiarze formalnej, 

mamy obraz całkowicie abstrakcyjny, z tak 

zwanego pokoju bez klamek. Toć przecież ta 

zarozumiała frakcja urzędników państwowych 

i samorządowych żyje całkowicie dostatnio 

jak klasyczny pasożyt z naszej pracy, ściślej 

– z naszych podatków o wiele za wysokich 

w stosunku do granicy przyzwoitości.

Prof. Julian Aleksandrowicz, którego tu 

nie trzeba przedstawiać, w swojej książce 

pt. „Sumienie ekologiczne” napisał bardzo 

zwięźle i konkretnie: „Ekologia jest ścisłą 

syntezą rzetelnej wiedzy plus kultury”. Po-

wszechne dziś zjawisko opisane przez Prezesa 

Koła PKE OD w Chocianowie – p. mgr inż. 

Danutę Cyrulik jest antytezą ekologii, dlate-

go dla naszego stowarzyszenia ludzi dobrej 

woli nie może być obojętne w żadnym przy-

padku. Na bardzo krótkim odcinku tej cier-

nistej drogi pani Prezes, wespół złożyliśmy 

interwencyjną wizytę u wojewody dolnoślą-

skiego. Skończyła się ona krótkim i bardzo 

ostrym spięciem, spowodowanym postawą 

urzędnika państwowego, wkrótce awanso-

wanego do władz centralnych. Mamy władzę 

już nie narzuconą nam, ale wybraną z woli 

ludu gorzko doświadczonego w minionym 

półwieczu. Zbliżają się kolejne wolne, de-

mokratyczne wybory naszych reprezentan-

tów do władz wszystkich szczebli. Zbliża się 

ten jeden dzień w czteroleciu, kiedy będziemy 

mieli głos i będziemy mogli postanowić bar-

dzo wiele. Po tym dniu za nas będą mówić 

i decydować już nasi wybrańcy. My wrócimy 

do swojej roli biednego, okradanego społe-

czeństwa składającego się z prokuratorów, 

sędziów oraz ekspertów w interdyscyplinar-

nym zakresie. Wrócimy znowu z wolnej woli 

i pełnej świadomości do roli sponsorów 

utrzymujących niezliczone szeregi aparatu 

administracyjnego, bezideowego, „bez serc 

bez ducha, to szkieletów ludy...”

Całe moje długie życie cechował niepo-

prawny optymizm. Po bezkrwawym odzyska-

niu niepodległości zatonął on w obojętności 

na ten cud moich rodaków. Życzę szczerze 

i serdecznie pani Prezes optymizmu. Aby 

Ona, nie ja, miała świętą rację. Taka jest 

administracja państwowa i samorządowa, 

jaka jest jej władza, a wiedzą o tym dzieci 

od niepamiętnych czasów.

mgr inż. Adolf Sapkowski

Koło PKE przy NOT

Zatrzymane

w

obiektywie
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Projekt 50/50

Od początku trwania projektu odbyły się 

4 seminaria, podczas których przedstawiono 

m.in. zasady i ideę Projektu 50/50 oraz zapre-

zentowano uczniom i nauczycielom metody 

bezinwestycyjnego oszczędzania energii. Na 

pierwszych seminariach przedstawiono rów-

nież sprawdzone pomysły oszczędzania energii 

wykorzystane z powodzeniem w niemieckich 

szkołach. Uczestnikom seminarium rozdano 

multimedialne materiały informacyjne, bro-

szury i ulotki. Na kolejnych seminariach szko-

ły prezentowały podjęte przez nie działania 

mające na celu realizację Projektu 50/50. Wy-

mieniano się również doświadczeniami oraz 

dyskutowano nad dalszymi udoskonaleniami 

działań na rzecz oszczędzania energii w szko-

le. Poniżej zostaną przedstawione działania 

szkół podjęte w ramach realizacji projektu 

50/50, aby zmniejszyć zużycie energii elek-

trycznej, cieplnej i wody w szkole.

Grupy energetyczne

Każdy z uczestników projektu powołał 

grupę energetyczną składająca się z nauczy-

ciela, osoby z administracji szkolnej oraz 

uczniów. Grupy energetyczne są inicjatora-

mi działań w szkołach, opracowują metody 

postępowania i wdrażają je. To one odpowia-

dają za realizację projektu w danej szkole. 

Jednym z zadań grup jest rejestracja na bie-

żąco (raz na miesiąc) zużycia energii elek-

trycznej, energii cieplnej i wody oraz przeka-

zanie tych informacji do Wydziału Edukacji 

UM oraz do PKE OD.

Akcje informacyjne

Większość grup energetycznych rozpo-

częła realizację projektu od przygotowania 

i przeprowadzenia akcji informacyjnej na te-

renie placówki. Celem takich akcji było po-

informowanie innych uczniów i personelu, 

że szkoła bierze udział w programie 50/50. 

Większość placówek przygotowała specjal-

ne gabloty, jak np. Elektroniczne Zakłady 

Naukowe czy IV Liceum Ogólnokształcą-

ce, w których zamieszczane są informacje 

o projekcie oraz plakaty przedstawiające me-

tody oszczędzania energii w domu i w szko-

le. W wielu szkołach o projekcie poinformo-

wano całe grono pedagogiczne podczas rad 

pedagogicznych. Dobrym pomysłem jest za-

mieszczanie informacji o projekcie na stronach 

internetowych szkół, co m.in. czyni Zespół 

Szkół nr 3 (www.zs3.wroc.pl).

Konkursy plastyczne i inne

Bardzo skutecznym sposobem promowa-

nia metod bezinwestycyjnego oszczędzania 

energii są wszelkiego rodzaju konkursy pla-

styczne o tematyce energetycznej. Obrazki, 

plakaty pozwalają wykorzystać dziecięcą 

kreatywność i fantazję, co więcej: zdobiąc 

później szkołę, pełnią doskonale rolę infor-

macyjną. Konkursy plastyczne mogą być ro-

bione nie tylko w szkołach, ale także w przed-

szkolach, gdzie maluchy z radością sięgają 

po kredki i farby.

Inną formą akcji plastycznych są konkursy 

na najciekawszą nalepkę oraz oznaczniki na 

kontakty i krany, przypominające o koniecz-

ności gaszenia światła, wyłączaniu zbędnych 

urządzeń, zakręcaniu kranów czy wietrzeniu 

sal. Elektroniczne Zakłady Naukowe, jako 

jedna ze szkół, z powodzeniem przeprowa-

dziła konkurs na najlepsze nalepki, oznacz-

niki i plakaty wśród swoich uczniów. Nalepki 

i piktogramy przygotowały też szkoły pod-

stawowe nr 12, 90 i 67.

Ciekawe konkursy przygotowało m.in. 

Przedszkole nr 148 („Jestem małym ekolo-

giem” oraz „Tydzień oszczędzania”) i Szkoła 

Podstawowa nr 90, w której odbył się kon-

kurs plastyczny połączony z literackim pt. 

„Pomóż środowisku – oszczędzaj energię” 

na najlepszą fraszkę o oszczędzaniu energii. 

Uczniowie V LO przygotowali akcję plaka-

tową „Oszczędzaj wodę”.

Scenki, inscenizacje teatralne

Wiele placówek przygotowało przedsta-

wienia o tematyce energetycznej. Między in-

nymi Gimnazjum nr 3 przeprowadziło sesję 

ekologiczną pt. „Zielony dom, zielona szko-

ła”. Także Szkoła Podstawowa nr 90 wysta-

wiła w lutym 2005 r. spektakl pt. „Ostatnia 

nadzieja”. Podczas spektaklu przeprowadzo-

no konkurs na znajomość podstawowych za-

gadnień o racjonalnym użytkowaniu energii 

i uczniów nagrodzono legitymacją członka 

szkolnego „Klubu Rozsądnych Użytkowników 

Energii”. Na to wydarzenie zostały zaproszo-

ne media, w tym Program Radia Wrocław 

i Telewizja Regionalna. W mediach ukaza-

ły się później informacje o projekcie 50/50 

oraz o spektaklu w szkole. Bardzo aktyw-

nym uczestnikiem projektu 50/50 jest Przed-

Od września 2004 r. trwa pilotażowa faza Projektu 50/50, w którym uczestniczy 17 wrocławskich szkół: 4 licea 

ogólnokształcące, 4 zespoły, 5 szkół podstawowych, 1 gimnazjum i 4 przedszkola. Projekt promuje bezinwestycyj-

ne działania podejmowane przez uczniów i pracowników, mające na celu zmniejszenie zużycia energii w szkołach.

ANNA KOWALSKA
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szkole nr 126. W lutym odbył się tam tydzień 

energetyczny pt. „Energia elektryczna – jak 

z niej korzystamy”. Dzieci, panie nauczyciel-

ki oraz rodzice brali udział w różnych zaję-

ciach przedstawiających poprawne sposoby 

korzystania z energii elektrycznej. Dalszym 

ciągiem tej inicjatywy jest zapowiedziany na 

koniec kwietnia tydzień poświecony używa-

niu wody – „Woda źródłem życia”. Podobne 

działania podjęło także Przedszkole nr 141, 

w którym przeprowadzono z sześciolatkami 

tygodniową tematykę „Bez wody nie ma ży-

cia”. Celem akcji było zainteresowanie dzie-

ci sposobami i koniecznością oszczędzania 

wody. Także szkoły średnie wykorzystują 

formy artystyczne. Na przykład XI Liceum 

Ogólnokształcące podczas wizyty w szkole 

delegacji z Niemiec przygotowało program 

artystyczny dotyczący tematyki ekologicznej 

i energetycznej .

Wizyty na węzłach ciepłowniczych

Dzięki współpracy z Miejskim Przedsię-

biorstwem Energetyki Cieplnej we Wrocławiu 

(MPEC SA) możliwa była wizyta uczniów 

wraz z nauczycielami na węzłach ciepłowni-

czych w szkole, podczas której przedstawiciel 

MPEC objaśniał uczniom sposób działania 

systemu ciepłowniczego oraz chętnie odpo-

wiadał na wszystkie pytania zainteresowa-

nych. Tutaj również mile zaskakuje zainte-

resowanie ze strony najmłodszych uczestni-

ków projektu – czyli przedszkolaków, którzy 

z zaciekawieniem pytali m.in. o kolor wody 

oraz o to jak to się dzieje, że woda z kranu 

może być ciepła lub zimna!

Lekcje

Materiały edukacyjne na płytach CD 

„Klimat – Energia – Oszczędność”, któ-

re otrzymały wszystkie placówki biorące 

udział w projekcie, zostały z powodzeniem 

wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych ta-

kich jak: biologia, geografia, fizyka oraz na 

godzinie wychowawczej. Materiały są także 

wykorzystywane na specjalnych ekologicznych 

ścieżkach przedmiotowych, gdzie poruszane 

są tematy dotyczące konieczności racjonal-

nego oszczędzania energii i wody związane 

ze zmniejszaniem się zasobów nieodnawial-

nych źródeł energii.

Ciekawym pomysłem było opracowanie 

lekcji języka niemieckiego na temat oszczę-

dzania energii pt. „Ich spare Strom und Ener-

gie – was soll ich noch tun?” (Oszczędzam 

prąd i energię – co jeszcze mogę zrobić?) 

w Elektronicznych Zakładach Naukowych. 

Lekcję przeprowadzono we wszystkich kla-

sach pierwszych.

Akcje konserwacyjno-naprawcze

Niektóre placówki rozpoczęły lub kon-

tynuują wymianę okien. Trwają też remonty 

(np. dachu, drzwi). Każda inwestycja przyczy-

nia się do zmniejszenia zużycia energii. Jednak 

w wielu przypadkach z braku środków musiało 

wystarczyć uszczelnienie okien (np. w Szkole 

Podstawowej nr 25 czy w Zespole Szkół nr 3). 

W większości placówek konserwatorzy regu-

larnie sprawdzają stan techniczny urządzeń, 

a także pomieszczeń sanitarnych. Wymieniane 

są uszczelki, spłuczki i żarówki – z tradycyj-

nych na energooszczędne, szczególnie tam, 

gdzie światło jest przez większą część dnia 

włączone. Niektóre szkoły przeprowadziły 

zbiórkę makulatury, by zdobyć środki na za-

kup żarówek energooszczędnych.

W szkołach, w których są zainstalowane 

termostaty, dba się o to, by pomieszczenia nie 

były przegrzane i by temperatura w salach 

była optymalna.

Młodzież szkolna 
w trakcie seminarium
prezentuje działania
swoich szkół

Młodzież szkolna 
w trakcie seminarium
prezentuje działania
swoich szkół
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Tablica ma korytarzu
w Elektronicznych Zakładach 

Naukowych prezentująca 
program 50/50

Tablica ma korytarzu
w Elektronicznych Zakładach 

Naukowych prezentująca 
program 50/50
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Ankiety

W kilku szkołach przygotowano i przepro-

wadzono ankietę badającą wiedzę uczniów 

o energii, jej źródłach, metodach wytwarzania 

oraz sposobach oszczędzania w domu i w szko-

le. Między innymi akcję ankietową przygo-

towali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 46 

oraz uczniowie Gimnazjum nr 3.

Ankietę dostarczającą informacji o na-

wykach związanych z użytkowaniem wody 

i energii w domu przygotowali uczniowie 

IV LO. Ankietę „Co wiesz o energii i jej 

oszczędzaniu” przygotowali uczniowie wraz 

z nauczycielami w Szkole Podstawowej nr 90. 

Pozostałych uczniów zapoznano z wynika-

mi ankiety. Jeszcze inną ankietę przygoto-

wano w Przedszkolu nr 117. Była to ankieta 

skierowana do rodziców dzieci pt. „Nasze 

oszczędzanie energii”.

Gazetki

Kilka placówek wykorzystało istniejące 

lub stworzyło specjalne gazetki, w których 

zamieszczane są artykuły o tematyce energe-

tycznej. Na przykład IV LO zamieściło w jed-

nym z wydań ich gazetki artykuł przygotowa-

ny przez uczniów szkoły o gospodarowaniu 

wodą. Także w kolejnych numerach tematyka 

energetyczna ma mieć stałą kolumnę.

Inne pomysły

Ciekawym i sprawdzonym pomysłem jest 

powołanie w szkole „strażników elektrycz-

ności i kranów”, którzy są odpowiedzialni 

za gaszenie zbędnego oświetlenia i zakrę-

canie kranów. Pomysłodawcą jest Szko-

ła Podstawowa nr 12. Dyżury energetycz-

ne w klasach zostały także wprowadzone 

w Gimnazjum nr 3. Dyżurni odpowiadają za 

sprawdzenie kranów, spłuczek w toaletach 

i powiadomieniu o awariach konserwatora. 

Sprawdzają też, czy na korytarzach nie pali 

się zbędne światło.

Zespół Szkół nr 3 oraz EZN wykorzystują 

szkolny radiowęzeł do informowania o meto-

dach oszczędzania energii i do przypominania 

o gaszeniu światła i zakręcaniu wody.

Co dalej?

Po ośmiu miesiącach prowadzenia pro-

jektu zauważalne są przede wszystkim efekty 

edukacyjne – wzrosła znacznie świadomość 

dzieci, młodzieży, ale i nauczycieli biorących 

udział w projekcie, dotycząca konieczności 

i sposobów oszczędzania energii.

Nowe nawyki uczniów i pracowników 

oświaty są ćwiczone nie tylko w szkole, ale 

także w domach. Jednocześnie zauważono 

potrzebę wprowadzenia w przyszłych latach 

szkolnych specjalnych szkoleń dotyczących 

oszczędzania energii – nie tylko dla wybra-

nych grup energetycznych, ale dla wszyst-

kich uczniów szkoły.

Dzięki dużemu zainteresowaniu pojawiła 

się też potrzeba modyfikacji projektu tak, aby 

stał się on jeszcze bardziej atrakcyjny. Zachę-

ci to do udziału kolejne placówki oświatowe 

i podtrzyma chęć udziału tych szkół, któ-

re go realizują w tej chwili.

mgr inż. Anna Kowalska

koordynator projektu

Radio 4 BBC ogłosiło na swojej stronie internetowej (www. bbc.co.uk/radio4/jouandyours /technology _ launch.shtml) 
wyniki konkursu pt. Tryumf technologii. Na pytanie: „Co można uznać za najbardziej znaczącą innowację technologiczną 
od roku 1800?” – aż 59,4% respondentów odpowiedziało: ROWER. 

Ponadto w pierwszej dziesiątce zna-
lazły się:

– tranzystor (7,8%)
–  elektromagnetyczny pierścień induk-

cyjny (7,8%)
– komputer (6,3%)
– zarazkowa teoria infekcji (4,6%)
– radio (4,5%)
– internet (4,0%)
– silnik spalinowy (3,4%)
– elektrownia atomowa (1,1%)
– satelity komunikacyjne (1,1%).

Jak widać najprostsze wynalazki cieszą 
się największym uznaniem, korzystajmy 
więc z roweru na co dzień – dla naszego 
zdrowia i dobrej kondycji środowiska.

Ciekawostk i  z  t ego  świata . . .
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M oja przyjaciółka będąca już babcią czy-

ta wnukowi wierszyk o spóźnialskim 

słowiku i płaczącej pani słowikowej. Zasłu-

chany Krzyś nagle przerywa: „to on zapo-

mniał komórki i nie mógł zadzwonić, że się 

spóźni?..” Wspominam tę zabawną historyjkę, 

dziubiąc coś w ogródku pomimo wciąż wąt-

pliwej wiosny. Dziwne ostatnio te pory roku. 

W styczniu było tak ciepło, że w ogrodzie kwi-

tły różne chwasty. Potem, co prawda zima się 

opamiętała i wróciła na swoje miejsce tak, że 

za odśnieżaniem podwórka przestałam tęsk-

nić, ale po niej przedwiośnia nie zauważyłam. 

Teraz, kiedy powinna być prawdziwa wiosna 

i z zapałem powinno się kopać, grabić, siać i 

inne prace wykonywać, ziąb jest taki, że na-

wet kosy psocą mniej niż rok temu. Dziwnie 

długo moje złote krokusy (wielki przysmak 

kosów) świecą jak żaróweczki, choć ptaki te 

w pobliżu się kręcą. W poprzednich latach 

nie dawały pączkom nawet dobrze się roz-

winąć, tylko je wydziobywały i uciekały na 

czubek jakiegoś drzewa, gwiżdżąc stamtąd 

na mnie! Może ta nijakość pogodowa pozba-

wiła je apetytu na krokusy? 

To akurat mnie nie martwi. Brakuje mi 

jednak radosnego, wiosennego śpiewu ptaków. 

Zwykle o tej porze słychać było już prawdzi-

wy ptasi rejwach, a w tym roku jakoś cicho. 

Wprawdzie sikory i szpaki się odzywają, ale 

ja czekam na inne śpiewaki, a najbardziej 

na słowiki. Już niedługo powinny przylecieć 

i wtedy słychać je będzie z odległego o ki-

lometr parku i z okolicznych kęp krzewów. 

Zastanawiam się, co będzie, gdy krzewy, na 

których dotąd gniazdują, zostaną powycinane 

w związku z rozbudową miasta? Może wy-

biorą jakieś lokum w moim ogrodzie? 

Moje czekanie na słowiki zakłócają wrzesz-

czące wróble. Swoją drogą to ciekawe, o co 

cały ten wróbli jazgot? Może plotkują o tym, 

co podglądnęły, zaglądając nam do okien? 

Albo przekazują sobie różne informacje jak 

na przykład ta, że w Londynie bieda. Kosze 

na odpadki szczelnie pozamykane i nawet 

przy fast foodach coraz trudniej się pożywić. 

Większość wróbli z Londynu po prostu się 

wyprowadziła. O wiele lepiej jest w naszym 

Rynku, zwłaszcza tam, gdzie sprzedają pizzę. 

Ludzie albo bardziej życzliwi, bo dokarmią 

wróbla przy stoliku, albo jacyś roztargnieni, 

bo nie zawsze trafiają resztkami do kubełków. 

A może ta wrzeszcząca ptasia banda cieszy 

się, że nadchodzą dla nich lepsze czasy, bo 

w okolicy buduje się coraz więcej domków 

i będą nowe rynny do zasiedlenia? 

N owi mieszkańcy zajęci przeprowadz-

kąnie od razu się zorientują, że budzi-

ki i telefoniczne zegarynki będą im całkiem 

niepotrzebne, gdyż wróble zapewnią im bez-

płatne budzenia w nadmiarze. Rynny mają to 

do siebie, że człowiekowi raczej trudno się do 

nich dostać, a moszczenie w rynnie gniazd-

ka dla wróblej rodzinki to pestka. A jaka ra-

dość, gdy rodzinka się powiększa i rośnie! Ta 

radość zaczyna się tuż przed świtem i w ża-

den sposób nie pozwala pospać człowiekowi. 

Czasem człowiek próbuje w różny sposób ją 

zakłócić, wieszając jakieś dziwne straszydła, 

ale wróble dość szybko potrafią rozpoznać, 

że to tylko dużo hałasu o nic i że spokojnie 

mogą z wybranego miejsca korzystać. 

Przypomina mi się i moja walka z nimi. 

Przez pierwsze dwa lata mieszkania w tym 

domu w okresie letnim chodziliśmy wciąż 

niewyspani. Gdy było ciemno, spać nie dawa-

ły okoliczne psy, a od świtu – wróble, które 

wykorzystały naszą nieuwagę i nieproszone 

rozgościły się pod naszym dachem. Ciszej 

zrobiło się dopiero, gdy którejś wiosny rękami 

młodzieńca wyszkolonego do prac „na wy-

sokościach” przywiązałam do rynny zwykłą 

reklamówkę. Furkocząc, zniechęcała je sku-

tecznie! Od tej pory żadnej wróblej budowy 

na naszym domu nie ma. Ja się tylko czasem 

zastanawiam, co naprawdę tak je odstraszyło. 

Sama reklamówka, że tak szeleściła i furko-

tała, czy może napisy na niej?

Wspomnienie tego wynalazku wywołuje 

we mnie nie tylko zadowolenie z tego, jaka 

jestem sprytna. Przypominają mi się drzewa 

obwieszone różnymi śmieciami przenoszo-

nymi przez wiatr. Takie drzewa można spo-

tkać wszędzie, ale mną naprawdę wstrząsnął 

widok na trasie kolejowej w okolicach Wał-

brzycha. Tam drzewa w rejonie fabrycznym 

obwieszone były plastikowymi śmieciami jak 

choinki! Nie wiem, jak tam jest teraz, ale 

ten widok zostanie mi w pamięci jako jeden 

z najbardziej dramatycznych obrazów zanie-

czyszczenia środowiska. Te biedne drzewa 

nie tylko, że walczyły o przetrwanie w che-

micznie zanieczyszczonym środowisku, ale 

i traciły szanse na pomoc ptaków w walce 

ze szkodnikami. Gdybym była na przykład 

sikorką, której jakoś się udało przeżyć w tym 

kopalnianym krajobrazie, to nie wiem czy od-

ważyłabym się na zdobywanie pokarmu na 

takich straszących drzewach. A już na pewno 

nie wybrałabym dla swojej rodziny takiego 

miejsca, gdybym była słowikiem!

dr Maria Kuźniarz

MARIA KUŹNIARZ

SłowikSłowik
bez komórkibez komórki
i wróble plotkii wróble plotki
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„Ja i tak mam swoje zdanie!”„Ja i tak mam swoje zdanie!”



ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
tel. (0-71) 347 14 45, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński
tel. 0-501 485 993, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński
tel. (0-77) 411 19 06, ul. Kościuszki 16/3, 49-300 Brzeg

Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna Gidaszewska
tel. (0-71) 357 18 75, ul. Klecińska 134/3, 54-412 Wrocław

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes mgr Janina Olkiewicz-Kelner
tel. (0-74) 814 63 21, ul. Kolejowa 4/5, 57-540 Lądek Zdrój

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes Julian Golak
tel. (0-74) 872 24 55, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

Koło w Opolu (VII) – prezes inż. Remigiusz Jurek
tel. (0-77) 445 92 55, ul. Piotrkowska 7d/3, 45-323 Opole

Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska
tel. (0-71) 313 81 84, ul. 3 Maja 18E (ZSP Nr 2), 55-200 Oława

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes mgr Eugeniusz Wezner
tel. (0-76) 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak
tel. (0-65) 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes mgr Magdalena Michalska
ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak
tel. (0-76) 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy PW we Wrocławiu (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
tel. sł. (0-71) 347 14 74, ul. marsz. J. Piłsudskiego 74, p. 312 c, 50-020 Wrocław

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk
tel. (0-71) 312 65 25, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr inż. Jerzy Ustasiak
tel. (0-71) 343 32 85, ul. Rejtana 8/8, 50-015 Wrocław

Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik
tel. (0-76) 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski
tel. (0-76) 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – mgr inż. arch. Roland Kacperski
tel. (0-75) 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Adam Świtoń
tel. (0-76) 818 58 27, ul. Słoneczna 3, 59-141 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr inż. Teresa Glonek
tel. (0-76) 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – 
prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
tel. (0-74) 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74 p. 312 c
50-020 Wrocław

tel./fax (0-71) 347 14 45, tel. (0-71) 347 14 74
e-mail: klub@eko.wroc.pl

http://www.ekoklub.wroclaw.pl/

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn
prezes, tel. (0-71) 320 64 60
e-mail: bogwoj@eko.org.pl

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
wiceprezes, tel. (0-71) 320 68 62

mgr Krystyna Haladyn
wiceprezes, skarbnik, tel. (0-71) 340 78 90

e-mail: k_haladyn@poczta.onet.pl

dr inż. Ryszard Radomski
sekretarz, tel. (0-71) 329 97 18

mgr Piotr Ropuszyński
sekretarz, tel. kom. 0-601 461 011

mgr inż. Stanisław Glonek
członek, tel. (0-76) 844 72 44

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328

KOMISJA REWIZYJNA

prof. dr hab. inż. arch. Miron Sikorski
przewodniczący, tel. (0-71) 372 61 45

mgr inż. Teresa Karasek
wiceprzewodnicząca, tel. (0-76) 833 38 57

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. (0-76) 818 85 39

mgr Ewa Gojdź-Czupry
członek, tel. (0-71) 347 84 83

mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka
członek, tel. (0-74) 845 64 81

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr inż. Adolf Sapkowski
przewodniczący, tel. (0-71) 784 48 68

doc. dr Ludwik Wójcik
wiceprzewodniczący, tel. (0-71) 348 17 71

mgr inż. Danuta Cyrulik
sekretarz, tel. (0-76) 818 58 27

dr inż. Józef Cebula
członek, tel. (0-71) 351 06 09

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. (0-71) 330 30 50

BIURO ZARZĄDU OD PKE

mgr inż. Bogna Kowalik

poniedziałek 1800–2000

wtorki, środy 1600–2000

piątki 1000–1300

Korzystanie z księgozbioru Klubu
po uzgodnieniu telefonicznym

z dr Marią Przybylską-Wojtyszyn:

tel. (0-71) 353 40 47



Góry Kaczawskie – Miłek

Ogrody biskupie Ostrów Tumski

fot. Małgorzata Lipskafot. Małgorzata Chybalska

fot. Małgorzata Chybalska

fot. Danuta Żelaźniewicz

fot. Małgorzata Chybalska

fot. Małgorzata Chybalska

fot. Małgorzata Chybalska

fot. Małgorzata Chybalska

fot. Danuta Żelaźniewicz


