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N
a początku nie było telefonu, nie dzia-

łał internet, mimo, iż dużo wcześniej 

zaczęliśmy załatwiać odpowiednie formal-

ności związane z przeniesieniem telefonu 

i uruchomieniem interentu na 1 lutego. 

Splot okoliczności (żeby tego nie nazwać 

inaczej) sprawił, że przez pierwsze prawie 

dwa tygodnie pracowaliśmy bez tych, dziś 

oczywistych, pomocy technicznych. 

Nikomu nie życzę przeprowadzki, szcze-

gólnie siłami społecznymi. Inaczej bowiem 

wygląda przeprowadzka biura, którego pra-

cownicy przez 8 godzin dziennie są do dys-

pozycji i całe przedsięwzięcie trwa krótko. 

Tu wszyscy pracują społecznie, po godzinach 

swojej pracy zawodowej. Trzeba więc usta-

lić harmonogram: kto, kiedy chce i może 

przyjść. A to nie jest takie łatwe i wymaga 

całego harmonogramu dyżurów w Klubie, 

sukcesywnego prowadzenia selekcji mate-

riałów i pakowania przy zachowaniu nor-

malnej działalności Klubu. Przeprowadzka 

to także okazja do przeprowadzenia rema-

nentu – pozbycia się rzeczy niepotrzebnych, 

by ich nie wozić i nie trzymać w nowym lo-

kum. Na początku była więc selekcja doku-

mentów i książek, broszur, pism i różnych 

opracowań. I tu pewne spostrzeżenie; nie ła-

twą sztuką jest selekcja książek i opracowań. 

Gdy pierwszy zespół zaczął dzielić pierwszą 

szafę książek okazało się, że do wyrzucenia 

właściwie jest bardzo mało, tylko dlatego, 

że większość „jeszcze się przyda”, „szkoda 

wyrzucać” czy też „nie wypada tego wyrzu-

cać”... No i ...nie wyrzuciliśmy. W rezulta-

cie do nowego lokum pojechało więcej 

niż zamierzaliśmy zabrać. Nie pomogły 

wzajemne przekonywania się, że trzeba 

pozbyć się większej ilości rzeczy, roz-

dać (co zresztą zrobiliśmy) potrzebują-

cym szkołom czy nauczycielom, np. jako 

pomoce szkolne – książki, skale porosto-

we, broszury.

Osobny problem to pakowanie sprzę-

tu i dokumentów oraz organizowanie od-

powiednich pudeł na papiery i książki, 

tak, by łatwo je było unieść, a następnie 

układać od razu w docelowych pomiesz-

czeniach. Na szczęście udało się wszyst-

ko dobrze zaplanować i sprawnie zorga-

nizować. W dodatku pewnym sukcesem 

było uzyskanie ogromnej ilości papieru do 

ponownego wykorzystania. Jednostronnie 

zapisane kartki z różnych opracowań, re-

dakcyjnych korekt wydanych już publika-

cji, nadają się znakomicie na brudnopisy, 

zgodnie zresztą z zasadą racjonalnej go-

spodarki „co się da, powtórnie wykorzy-

stać”. Dzięki temu może zaoszczędzimy 

na zakupach papieru...

W
esoło było też przy pakowaniu, 

wiązaniu i numerowaniu pudeł. 

Czasami... śpiewaliśmy dla żartów pio-

senki dawno już zapomniane. Kto dziś 

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

Na początku informacja formalna – 31 stycznia 2006 r. Okręg Dolnośląski Polskiego Klubu Ekologicznego przeprowadził 

się z ul. Piłsudskiego 74 (gmach NOT-u) do nowej siedziby przy ul. Czerwonego Krzyża 2/4. Od 1 lutego rozpoczęło 

się... rozpakowywanie niezliczonej ilości pudeł, układanie wszystkiego, co będzie potrzebne do normalnej działalności.

P RZ EP RO WA DZ KA
i kilka spostrzeżeń dokonanych przy jej okazji

Zieleń ściągnięta...Zieleń ściągnięta...

...paczek 
ciągle przybywa!

...paczek 
ciągle przybywa!
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pamięta PRL-owską pieśń „Hej, wy konie, 

rumaki stalowe ...”? Jej prapremiera w Klu-

bie śpiewana przy pakowaniu przez osoby, 

które do szkoły średniej chodziły w różnych 

miastach, ale mniej więcej w tych samych 

latach, wypadła znakomicie... O kawałach 

nie wspomnę, bo ta krótka notka musiałaby 

być znacznie dłuższa. Tak więc było chwila-

mi bardzo wesoło. Czasami można było od-

nieść wrażenie, że niektórzy przychodzili do 

Klubu by się zdrowo pośmiać. Jeśli nawet te 

podejrzenia są niesłuszne, to motywacja na 

pewno ciekawa.

Strzałem w dziesiątkę okazał się pomysł 

wymierzenia nowych pomieszczeń i mebli 

klubowych – oraz na rysunku, w odpowied-

niej skali, zaplanowanie ich rozmieszczenia. 

Później odpowiednia, naklejona na meble, nu-

meracja ogromnie ułatwiała ustawianie szaf 

i biurek, funkcjonalne rozmieszczenie mebli 

tak, by zapewnić dobry dostęp i w miarę swo-

bodne przejścia. Przy rozpakowaniu i układa-

niu znów udało się wynieść nieco makulatury, 

ale nie można tu mówić o sukcesach.

T
ak więc papiery trzymają się Klubu. I tu 

nasuwa się ciekawa refleksja. Z tych pa-

pierów bowiem (które szkoda wyrzucić) wy-

łania się niezwykła aktywność Klubu. Do-

tyczy to tak wielu dziedzin, że trudno się 

oprzeć wrażeniu, iż Klub w całym minio-

nym 25-leciu był chyba jedyną w Polsce or-

ganizacją, która tak aktywnie angażowała 

się w obronę środowiska, na tak wielu po-

lach – od protestów w drobnych, ale waż-

nych sprawach, jak np. lokalne, bezprawne 

wycinanie drzew, po duże projekty. Parolet-

nie projekty demonstracyjne uświadamiały 

liderom i społeczeństwu, jak można duży 

problem rozwiązać z pożytkiem dla gminy, 

regionu czy kraju. Te pożółkłe czasem strony 

są świadectwem inicjatyw klubowych, suk-

cesów, a czasami spraw, których nie udało 

się załatwić. Wydane publikacje, broszury 

i książki miały wpływ na decydentów. Wska-

zywały na rangę problemów i przedstawiały 

argumenty. Są dobrymi wzorcami do naśla-

dowania i częścią historii Klubu. A historii 

się nie wyrzuca. Tylko kto ją napisze? Polski 

Klub Ekologiczny, który powstał równole-

gle z Solidarnością, był pierwszą, niezależ-

ną organizacją ekologiczną w całym bloku 

tzw. państw demokracji ludowej. Dla wielu 

organizacji stanowił wzór stowarzyszenia bu-

dowanego od podstaw, bez narzuconych roz-

wiązań i żadnych dotacji. I udało się! Dziś, 

po 25 latach od czasu powstania PKE, można 

z satysfakcją powiedzieć, że udały nam się 

sprawy duże, a czasem też i małe, jak ostatnia 

przeprowadzka, która zmobilizowała wiele 

osób do pomocy.

Wszystkim, którzy brali udział w poszu-
kiwaniu nowej siedziby pakowaniu, prze-
wożeniu i rozpakowaniu biura OD PKE 
serdecznie dziękuję za zaangażowanie! 
Mieliśmy doskonały przykład, że razem 
potrafimy wiele zrobić, ale w przeprowadz-
kach nie będziemy się specjalizować... Mam 
nadzieję, że nowa siedziba będzie sprzyjać 
aktywnej działalności Wszystkich Człon-
ków Klubu naszego Okręgu.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

PREZES ZARZĄDU OD PKE

Wyładunek dobytku
przed nową siedzibą

Wyładunek dobytku
przed nową siedzibą
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Układanie mebli
szło bezkolizyjnie!

Układanie mebli
szło bezkolizyjnie!
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A później to wszystko
trzeba było ładnie
poukładać!

A później to wszystko
trzeba było ładnie
poukładać!
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Czym jest Pilotażowy 
Program Leader+

Działanie Pilotażowy Program Leader+ 

ma na celu pobudzenie aktywności środowisk 

lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie 

oraz realizację lokalnych strategii rozwoju 

obszarów wiejskich. Podejście typu Leader 

cechuje się:

– działaniem terytorialnym – wsparcie 

określonego terytorium w zakresie całościo-

wego planu rozwoju;

– działaniem oddolnym – określenie kie-

runków rozwoju i sposobu wydatkowania środ-

ków przez lokalną społeczność;

– działaniem wspólnym – współpraca 

przedstawicieli różnych sektorów i grup in-

teresów na danym terytorium;

– działaniem innowacyjnym – realiza-

cja nowatorskich i pomysłowych projek-

tów z uwzględnieniem specyfiki danego 

regionu;

– działaniem zintegrowanym – całościo-

wy plan rozwoju regionu mający na uwadze 

interesy różnych organizacji, podmiotów 

i grup mieszkańców;

– wymianą doświadczeń i nawiązywaniem 

współpracy między grupami realizującymi 

program Leader+ w kraju i za granicą.

W krajach Unii Europejskiej program ten, 

znany jako „Inicjatywa Wspólnotowa Leader”, 

wprowadzono po raz pierwszy w latach 1991–

1993 pod nazwą Leader I, następnie był on 

kontynuowany w latach 1994–1999 jako 

 Leader II, a aktualnie w latach 2000–2006 

pod nazwą Leader+. Głównym celem tej ini-

cjatywy jest wsparcie społeczeństw wiejskich, 

które starają się poprawić jakość życia i sytu-

ację ekonomiczną w swoim regionie poprzez 

wspólny wysiłek i zgodną współpracą.

Program Leader+ wdrażany będzie w ra-

mach dwóch schematów. Celem schematu I jest 

tworzenie lokalnych partnerstw publiczno-pry-

watnych tzw. Lokalnej Grupy Działania oraz 

przeanalizowanie możliwości rozwojowych 

terenów wiejskich i opracowanie na tej pod-

stawie tzw. Zintegrowanej Strategii Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich. Natomiast w ramach 

schematu II przygotowane i posiadające już 

odpowiednie doświadczenie Lokalne Gru-

py Działania wdrażać będą plany i zadania 

dotyczące realizacji strategii opracowanej 

w schemacie I.

Program Leader+ w Polsce 
i na Dolnym Śląsku

Instytucją wdrażającą Pilotażowy Pro-

gram Leader+ jest Fundacja Programów 

Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). Do realiza-

cji w ramach Sektorowego Programu Organi-

zacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościwego oraz rozwój obszarów 

wiejskich” – działanie Pilotażowy Program 

Leader+, schemat I, w Polsce zatwierdzonych 

zostało 174 projektów, spośród 213 zgłoszo-

nych wniosków. W schmacie I wnioskodawcy 

mogli starać się o maksymalnie 150.000 zł na 

projekt. Ogólna kwota dofinansowania 174 

projektów wyniosła 23.960.832,81 zł. Z Dol-

nego Śląska do schematu I zakwalifikowa-

ło się 10 projektów, których wnioskodawcy 

starali się na lokalne działania od 50.000 do 

150.000 zł. Beneficjentami tych projektów 

są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, związ-

ki międzygminne, fundacje, stowarzyszenia, 

związki stowarzyszeń i inne organizacje poza-

rządowe, posiadające osobowość prawną.

Projekty schematu I Programu Leader+ 

na Dolnym Śląsku realizowane są przez na-

stępujące partnerstwa i gminy:

– Partnerstwo „Dolina Środkowej Odry” 

– Brzeg Dolny, Środa Śląska, Malczyce, Wo-

łów, Prochowice, Ścinawa, Wińsko, Rudna, 

Miękinia, Jemielno, Niechlów, Pęcław, Grę-

bocice, Szlichtyngowa, Głogów (gmina wiej-

ska), Głogów (miasto);

– Partnerstwo „Wrzosowa Kraina” – Prze-

mków, Chocianów, Gromadka, Radwanice;

– Partnerstwo „Dolina Baryczy” – Milicz, 

Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, 

Odolanów, Przygodzice, Sośnie;

– Partnerstwo „Dolina Dobrej Widawy” – 

Bierutów, Czernica, Długołęka, Dziadowa Kło-

da, Dobroszyce, Oleśnica, Syców, Wilków;

– Partnerstwo „Pogórze Izerskie” – Lwó-

wek Śląski, Wleń, Mirsk, Lubomierz, Gry-

fów Śląski, Lubań, Siekierczyn, Platerówka, 

Olszyna, Leśna, Nowogrodziec;

Pilotażowy Program 

L E A D E R +
EUROPEJSK I  PROGR AM WSPARCIA DL A SPOŁECZNOŚCI  W IEJSK ICH

AGNIESZKA ŁĘTKOWSKA

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i możliwości korzystania ze środków finansowych wspólnoty, 

pojawiła się ogromna szansa dla rozwoju obszarów wiejskich naszego kraju. W ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” 

wspieranych jest 15 działań; wśród nich jest Pilotażowy Program Leader+.



FORUM EKOLOGICZNE

6 ZIELONA PLANETA 1 (64)/2006

– Partnerstwo „Ślężańska Odyseja” 

– Dzierżoniów, Marcinowice, Mietków, 

Niemcza, Sobótka;

– Partnerstwo dla Ziemi Kamiennogórskiej 

– Kamienna Góra, Marciszów i Lubawka;

– Partnerstwo „Ducha Gór” – Mysłako-

wice, Podgórzyn, Janowice Wielkie;

– Partnerstwo „Kłodzka Wstęga Sudetów” 

– Lądek Zdrój, Stronie Śląskie, Kłodzko, By-

strzyca Kłodzka, Nowa Ruda, Lewin Kłodz-

ki, Szczytna, Radków, Międzylesie;

– Partnerstwo „Wzgórza Dalkowskie” 

– Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Po-

lkowice, Radwanice, Żukowice, Brzeźnica, 

Bytom Odrzański, Kożuchów, Niegosławice, 

Nowe Miasteczko.

Działania Leader+ zrealizowane 
na Dolnym Śląsku w 2005 roku

W ramach Programu Leader+ w 2005 

roku, na terenie województwa dolnośląskie-

go, przeprowadzona została szeroka kam-

pania informacyjno-szkoleniowa dotycząca 

Pilotażowego Programu Leader+, składania 

wniosków, zasad finansowania, tworzenia 

i organizacji partnerstw publiczno-prywat-

nych itp. Działania te wspierane były również 

kilkoma wyjazdami szkoleniowymi, mają-

cymi na celu przybliżenie funkcjonowania 

tej inicjatywy za granicą. Przedstawiciele 

partnerstw schematu I wspólnie uczestni-

czyli w dwóch wyjazdach szkoleniowych 

do Saksonii i odwiedzili grupy Leader+, 

działające w okolicach Drezna i Bautzen. 

Inicjatorem spotkań regionalnych i głów-

nym ich organizatorem była Fundacja Eko-

logiczna „Zielona Akcja” z Legnicy, która 

jest jednocześnie przykładem prężnie i od-

powiedzialnie działającej organizacji zaan-

gażowanej w Program Leader+ na Dolnym 

Śląsku oraz wspierającej jego realizację na 

terenie województwa lubuskiego i opolskie-

go. Do tej pory odbyły się trzy regionalne 

spotkania przedstawicieli Inicjatywy Le-

ader+ z województwa dolnośląskiego, opol-

skiego i lubuskiego oraz szereg lokalnych 

szkoleń na terenie działania poszczegól-

nych partnerstw. Dokładniejsze informa-

cje na temat lokalnych partnerstw i Pro-

gramu Leader+ można uzyskać na stronie 

internetowej www.partnerstwa.eko.org.pl 

oraz www.zielonaakcja.org.pl.

Aktualnie lokalne grupy – partnerstwa, 

wdrażające na swoim terenie projekty w ra-

mach schematu I, realizują zadania związane 

z opracowaniem dokumentu, tj. Zintegrowa-

nej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(ZSROW), który stanowić będzie analizę 

społeczno-gospodarczą regionu i perspek-

tywy jego rozwoju oraz konkretne zadania, 

z uwzględnieniem specyfiki regionu, do re-

alizacji przez lokalną społeczność. Mając na 

uwadze bardzo duże zróżnicowanie środowi-

skowe, społeczne i gospodarcze województwa 

dolnośląskiego oraz lokalizację poszczegól-

nych partnerstw, działania grup skierowa-

ne są na promocję różnych przedsięwzięć, 

np. rozwój turystyki, promocja produktów 

lokalnych, ochrona dziedzictwa przyrodni-

czo-kulturalnego itp. Rozliczenie się grup 

z projektów w ramach schematu I umożliwi 

im ubieganie się o znacznie większe środ-

ki w ramach schematu II. Wstępny termin 

ogłoszenia naboru wniosków dotyczących 

schematu II przewiduje się na pierwsze pół-

rocze 2006 r.

Więcej informacji o inicjatywie Leader 
można uzyskać na stronach internetowych: 
www.minrol.gov.pl, www.arimmr.gov.pl, 
www.fapa.com.pl, www.europa.eu.int.

DR AGNIESZKA ŁĘTKOWSKA

Wyjazd szkoleniowy przedstawicieli partnerstw 
wdrażających Pilotażowy Program Leader+
na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego 
i lubuskiego – 2 września 2005 r.

Wyjazd szkoleniowy przedstawicieli partnerstw 
wdrażających Pilotażowy Program Leader+
na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego 
i lubuskiego – 2 września 2005 r.
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Wprowadzenie

Rozwój motoryzacji jest nieporównywal-

nie wielki w stosunku choćby do przyrostu 

naturalnego ludności na świecie. I tak, w roku 

1950, przy stanie ludności około 3 miliardów 

użytkowano około 100 milionów pojazdów 

samochodowych. Prognozy na rok 2010 prze-

widują ponad dwukrotny wzrost liczby lud-

ności do około 7 miliardów, pojazdów zaś 

– aż do liczby 1,5 miliarda, co daje wzrost 

piętnastokrotny. Prognozy wieloletnie prze-

widują, że w latach 2030–2050 liczba lud-

ności na świecie ustali się na poziomie 9–10 

miliardów. Trudne natomiast do oszacowania 

jest tempo rozwoju motoryzacji, szczególnie 

w krajach rozwijających się, np. w Azji. Już 

obecnie w Indiach roczny wzrost produkcji 

samochodów, w zależności od kategorii po-

jazdów, waha się w granicach 15–25%. Tem-

po rozwoju motoryzacji w Polsce w latach 

1970–2004, z rozbiciem na kategorie pojaz-

dów, przedstawiono w tabeli 1. 

Przyrost liczby pojazdów jest szczegól-

nie duży w grupie samochodów osobowych. 

Jest to przede wszystkim wskutek niekontro-

lowanego napływu w ostatnich latach starych, 

często w znaczący sposób uszkodzonych, ale 

relatywnie tanich samochodów, a więc dostęp-

nych dla szerszych warstw średniozamożnej 

grupy społecznej. 

Podobnie jak we wszystkich procesach 

spalania, podstawowymi zanieczyszczeniami 

powietrza emitowanymi w spalinach są tlenki 

węgla, tlenki azotu, węglowodory, a wśród nich 

szczególnie niebezpieczne wielopierścienio-

we węglowodory aromatyczne (WWA), tlenki 

siarki oraz cząstki stałe. W tabeli 2 porów-

nano wielkość emisji poszczególnych grup 

zanieczyszczeń powietrza z różnych proce-

sów spalania w Polsce w 2003 r. 

W zanieczyszczeniu powietrza w mia-

stach udział motoryzacji w emisji tlenku 

węgla szacuje się na 70%, w emisji węglo-

wodorów i tlenków azotu – na 50%, około 

20% – w emisji sadzy i pyłów, i poniżej 5% 

– dla SO2. 

Gazowe zanieczyszczenia 
powietrza

Podstawowym produktem całkowitego 

spalania paliw silnikowych, benzyny czy 

oleju napędowego, w skład których wchodzą 

przede wszystkim różnorodne węglowodory, 

jest CO2, obecnie nienormowany jako zanie-

czyszczenie powietrza. Jego udział w tzw. 

„efekcie cieplarnianym”, wpływającym na 

temperaturę powierzchni Ziemi, szacuje się 

Spaliny emitowane przez środki transportu są obecnie główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w miastach. 

Problem ten będzie się stawał coraz poważniejszy, ponieważ stale rośnie nie tylko liczba użytkowanych pojazdów, 

ale i liczba przebytych przez nie kilometrów.

ANNA MUSIALIK-PIOTROWSKA

Część 1. Zanieczyszczenia emitowane przez silniki spalinowe

Tab. 1.  Liczba pojazdów samochodowych w Polsce w latach 1970–2004 (w tys. sztuk)

1970 1980 1990 2000 2004

Samochody osobowe

Samochody ciężarowe

Autobusy

Motocykle i skutery

Ciągniki rolnicze

479

274

33

1 789

224

2 383

618

66

1 723

619

5 261

1 045

92

1 357

1 192

9 991

1 879

82

803

1 253

11 975

2 392

83

835

1 317

Tab. 2.  Wielkość emisji rocznej z procesów spalania w Polsce (tys. Mg)

Sektor SO2 NOx CO LZO* Pył

Energetyka zawodowa

Sektor komunalny 
(ciepłownictwo, mieszkalnictwo, usługi itp.)

Procesy spalania w przemyśle

Transport drogowy

671,4

301,2

293,1

35,6

243,8

110,3

99,7

235,3

33,6

1807,3

16,1

624,1

11,5

108,1

6,1

118,2

50,2

183

54,5

52,5

* LZO – lotne związki organiczne

Możliwość ograniczaniaMożliwość ograniczania
emisji zanieczyszczeń 

z pojazdów samochodowych
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na 50%. Niepokój budzi globalny wzrost 

średniej temperatury atmosfery ziemskiej 

(np. o 0,8°C w XX w.), wynikający m.in. ze 

stale rosnących stężeń tzw. gazów cieplar-

nianych, do których obok CO2 należą takie 

związki jak metan (o efektywności zatrzymy-

wania ciepła 20–30 razy większej niż CO2), 

emitowany w sposób naturalny np. z proce-

sów gnilnych biomasy, zachodzących m.in. 

na polach ryżowych, czy tlenek azotu (I) N2O 

powstający w procesach spalania np. w sil-

nikach samochodowych, o efektywności za-

trzymywania ciepła aż 150 razy większej niż 

CO2. Średni poziom stężeń CO2 z wartości 

280 ppm w roku 1750 wzrósł w roku 1960 

do 330 ppm, a na przełomie XX/XXI wie-

ku aż do 370 ppm. Pomiary prowadzone na 

Hawajach wykazały znaczący wzrost stęże-

nia CO2 w powietrzu w latach 1958–1989, 

z wartości 315 ppm do 350 ppm. 

Zanieczyszczenia powietrza emitowane 

w spalinach silnikowych stanowią do 10% 

ich objętości. Emisja związków szkodliwych 

zależy od sposobu spalania paliwa w silniku, 

wielkości silnika, sposobu eksploatacji, a także 

od rodzaju spalanego paliwa. Generalnie wyż-

szą emisję wszystkich gazowych zanieczysz-

czeń powietrza powodują silniki o zapłonie 

iskrowym (ZI), zasilane benzyną. W przypad-

ku silników o zapłonie samoczynnym (ZS), 

inaczej nazywanych silnikami wysokopręż-

nymi lub Diesla, emitujących mniejsze ilości 

zanieczyszczeń gazowych, podstawowym pro-

blemem jest emisja cząstek stałych – sadzy. 

Typowe zakresy stężeń normowanych zanie-

czyszczeń powietrza emitowanych przez oba 

typy silników przedstawiono w tabeli 3.

Również emisja nienormowanych zanie-

czyszczeń powietrza z silników o zapłonie 

samoczynnym jest znacznie niższa niż z sil-

ników zasilanych benzyną. Wśród związków 

nienormowanych zidentyfikowano ponad 200 

lotnych związków organicznych o różnorod-

nej budowie chemicznej. Są to zarówno wę-

glowodory, wśród których znaczący udział 

ma benzen uznawany za związek o właści-

wościach kancerogennych, fenole, krezole, 

kwasy organiczne oraz aldehydy (głównie 

aldehyd octowy i akroleina) i ketony. Przy-

puszczalnie aldehyd octowy jest substratem, 

z którego w wyniku szeregu przemian che-

micznych w atmosferze tworzy się azotan nad-

tlenku acetylu (ang. PAN), jeden z najbardziej 

drażniących i szkodliwych dla organizmów 

żywych związków. Typowe wskaźniki emi-

sji drogowej związków nienormowanych, dla 

4–5-cylindrowych samochodów osobowych 

firmy Volkswagen o zapłonie iskrowym i sa-

moczynnym, przedstawiono w tabeli 4.

Odrębną grupę zanieczyszczeń, szczegól-

nie niebezpieczną ze względu na swój muta- 

i kancerogenny charakter stanowią wielopier-

ścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 

oraz ich tleno- i azotopochodne. W Polsce je-

dynym normowanym związkiem w tej grupie 

jest benzo(a)piren (BaP), należący do związku 

o udokumentowanym działaniu kancerogen-

nym. Wartości odniesienia dla BaP wynoszą 

0,012 i 0,001 µg/m3, odpowiednio dla okre-

su 1 h i dla roku. Analizując stężenia WWA 

w różnych elementach środowiska w Polsce, 

oparto się na wytycznych EPA (Environment 

Protection Agency) opracowanych w USA, 

zalecających analizę 16 najczęściej spotyka-

nych związków. Część z nich uznawana jest 

za związki nieszkodliwe – naftalen, acena-

ftylen, acenaften, fluoren, fnantren, fuoranten 

i piren. Antracen, chryzen i benzo(ghi)pe-

rylen mają niski równoważnik toksyczności 

(0,01), benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten i indeno(1, 2, 3-cd)piren 

uznano za średniotoksyczne (wskaźnik 0,1), 

a najbardziej toksyczne benzo(a)piren i diben-

zo(ah)antracen mają wskaźniki toksyczno-

ści wynoszące odpowiednio 1 i 5. Na emisję 

WWA w spalinach silnikowych ma wpływ 

głównie zawartość węglowodorów aroma-

tycznych w paliwie, a dla zachowania od-

powiednich parametrów przeciwstukowych 

jest ona znacznie wyższa w benzynach bez-

ołowiowych, oraz stan techniczny i warunki 

eksploatacji silnika (nadmierne zużycie oleju 

silnikowego, „zimny start” silnika itp.). 

Jak wcześniej wspomniano, wielkość 

emisji zanieczyszczeń powietrza zależy nie 

tylko od sposobu spalania paliwa w silniku, 

ale w znaczący sposób od fazy eksploatacji 

silnika (tabela 5). Wynika to z odmiennych 

mechanizmów tworzenia się poszczególnych 

grup zanieczyszczeń w silniku. 

Tab. 3.  Stężenia zanieczyszczeń powietrza emitowanych przez silniki ZI i ZS

Związek Jednostka ZI ZS

Tlenek węgla

Węglowodory

Tlenki azotu

Cząstki stałe (PM)*

% objętości

% objętości

% objętości

mg/m3

0,1–6

0,5–1

0,04–0,4

1–10

0,01–0,1

0,005–0,05

0,003–0,06

20–200

* Cząstki stałe w literaturze zwykle określa się skrótem PM (ang. particulate matter)

Tab. 4.  Typowe wskaźniki emisji nienormowanych zanieczyszczeń powietrza, mg/milę

Związki Silnik ZI Silnik ZS

Aldehydy

Amoniak

Cyjanki

Benzen

Toulen

60

4

10

80

240

0

2

1

6

2

Tab. 5.  Zakres stężeń zanieczyszczeń powietrza emitowanych w różnych fazach ruchu pojazdów z silnikiem 
ZI i ZS: bieg jałowy, przyspieszanie, stała prędkość, hamowanie

Związek
ZI ZS

B. jałowy Przysp. Stała pr. Ham. B. jałowy Przysp. Stała pr. Ham.

CO, % obj.

CH, % obj.

NOx, ppm

Aldehydy, ppm

1,3–14

0,2–0,98

15–45

5–70

3,0

0,09

1 350

16

3,4

0,03

650

7

5,5

1,65

18

290

0

0,05

50–68

6–17

0,05

0,02

850

17

0

0,01

240

11

0

0,03

30

29
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Emisja tlenku węgla, węglowodorów, wśród 

nich WWA, oraz aldehydów, typowych pro-

duktów niepełnego spalania węglowodorów, 

związana jest z nieprawidłowym procesem 

spalania – gdy występuje lokalny niedobór 

tlenu w mieszance paliwowo-powietrznej bądź 

zbyt niska temperatura spalania, co ma miej-

sce podczas pracy silnika na biegu jałowym 

i hamowania. Powstawanie tlenków azotu, 

do których zaliczamy przede wszystkim tle-

nek azotu (II) (NO) i tlenek azotu (I) (N2O), 

związane jest z wysoką temperaturą spalania. 

Takie warunki panują podczas wzrostu ob-

ciążenia silnika w fazie przyspieszania i po-

wodują wyraźnie wyższą emisję tlenków azo-

tu w tej fazie eksploatacji pojazdu. Analiza 

danych zawartych w tabeli 5 wskazuje wy-

raźnie na konieczność upłynniania ruchu po-

jazdów w miastach. Odpowiednie sterowanie 

ruchem ulicznym – tworzenie tzw. zielonej 

fali na głównych trasach komunikacyjnych 

w miastach, pozwala nie tylko na zwiększenie 

płynności i przepustowości ruchu, ale również 

przyczynia się do poprawy stanu powietrza 

w atmosferze centrów miast. 

„Sadza dieslowska”

Jak już stwierdzono, w silnikach o za-

płonie samoczynnym podstawowym pro-

blemem jest emisja sadzy, nie tylko zanie-

czyszczającej powietrze, ale powodującej 

fizyczne niszczenie czy zabrudzenie elewa-

cji budynków. Cząstki sadzy ze względu na 

małe rozmiary zaliczane są do najbardziej 

szkodliwej frakcji pyłu: PM10 (o średnicy 

poniżej 10 µm). Obecnie ocenia się, że dłu-

gotrwała praca związana z ekspozycją na 

spaliny Diesla może wiązać się z 20–50% 

wzrostem ryzyka zachorowalności ludzi 

na raka płuc. Trudniejsze jest oszacowa-

nie ewentualnego wpływu spalin Diesla na 

wzrost zachorowalności czy umieralności 

ludzi w aglomeracjach miejskich, szczególnie 

w pobliżu tras komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu samochodowego. Jednak 

należy zwrócić uwagę, że na takie zagro-

żenie może być narażona znaczna liczba 

ludzi. Oprócz wzmożonej zachorowalności 

na raka płuc, istnieje podejrzenie wzrostu 

zachorowalności na białaczkę. Cząstki stałe 

emitowane w spalinach silników wysoko-

prężnych mogą stanowić 20–80% aerozolu 

PM10 w atmosferze miast. Udział ilościo-

wy i masowy poszczególnych frakcji tego 

aerozolu przedstawiono w tabeli 6.

Międzynarodowa Agencja Badań nad 

Rakiem, jak też Amerykański Instytut 

Medycyny Pracy, uznają sadzę emitowaną 

z silników Diesla jako czynnik potencjal-

nie kancerogenny. W roku 1990 związki te 

uznano za związki kancerogenne również 

w Niemczech i w następnym roku ustalono 

ich dopuszczalne stężenia na stanowiskach 

pracy – w kopalniach niewęglowych na po-

ziomie 0,6 mg/m3, a na powierzchni – 0,2 

mg/m3. Badania prowadzone w latach 80. 

XX w. na szczurach wykazały nadmierną 

zachorowalność na raka płuc przy ekspo-

zycji na stężenia około 50–60 razy wyższe 

niż średnie tygodniowe stężenia, jakie wy-

stępują na ulicy o dużym natężeniu ruchu 

(15 µg/m3 przez 168 h w tygodniu), bądź 

6–10 razy wyższe niż na mocno obciążo-

nych stanowiskach pracy (500 µg/m3 przez 

40 h w tygodniu). Mimo to ocenia się, że 

ekspozycja na spaliny silników dieslowskich 

w atmosferze miast może być przyczyną 

nadmiernych zgonów. 

Cząstka sadzy z silnika Diesla zbudowana 

jest z jądra, zawierającego przede wszyst-

kim węgiel i szereg metali w postaci związ-

ków nieorganicznych oraz zaadsorbowane na 

nim węglowodory, wilgoć i związki siarki 

– SO3 lub kwas siarkowy (ryc. 1).Pojedyn-

czy zarodek sadzy ma rozmiar około 25 

nm, ale na wylocie układu wydechowego 

są to już konglomeraty wielkości około 200 

nm. Schemat tworzenia się cząstek sadzy 

przedstawiono na ryc. 2.

Powstawanie zarodków sadzy poprze-

dzone jest tworzeniem się WWA. W obec-

ności acetylenu lub poliacetylenu zarodki 

sadzy rozrastają się poprzez koagulację. 

Równolegle do tworzenia się cząstek sa-

dzy, zarówno wewnątrz cylindra jak i poza 

nim, następuje proces jej częściowego utle-

nienia. Ocenia się, że utlenieniu może ulec 

Tab. 6.  Udział ilościowy i masowy frakcji aerozolu PM10 w atmosferze miast

Wielkość cząstek Udział ilościowy [%] Udział masowy [%]

< 0,1 �m

0,1–2,5 �m

> 2,5 �m

10,1

89,5

0,4

0,01

52,6

47,4

Związki nieorganiczne
(S, Ca, Fe, Zn), 1% mas

Tlen związany,
około 6% mas

Siarczany, 0,2% mas
Woda, 0,2% mas

Rdzeń z węgla,
około 40% mas

Zaadsorbowane węglowodory wraz z WWA,
10–60% mas

Ryc. 1.  Budowa pojedynczej cząsteczki sadzy dieslowskiej
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60–95% wytworzonej sadzy. Utleniaczami 

są rodniki OH• i O• oraz tlen cząsteczkowy, 

ale pewien udział mają też CO2 i H2O. Pod-

czas schładzania się spalin, na cząstkach 

sadzy kondensują węglowodory o niskich 

prężnościach par, siarczany i woda. Same 

cząstki sadzy wydają się mieć nie bardziej 

szkodliwy wpływ na ludzi niż każdy pył 

frakcji PM10, jednak ich muta- i kance-

rogenny charakter wynika przede wszyst-

kim z obecności zaadsorbowanych na jej 

powierzchni związków z grupy zarówno 

lotnych związków organicznych, a szcze-

gólnie z grupy WWA. Wśród nich wykryto 

benzo(a)piren oraz polarne tlenopochodne 

WWA, o udowodnionej szczególnej aktyw-

ności mutagennej. Ilość emitowanej sadzy 

zależy od stosunku nadmiaru powietrza do 

paliwa i dla niskich wartości �, w zakre-

sie 0,7–2, ze zmniejszaniem się tej warto-

ści rośnie niemal wykładniczo. Wielkość 

tej emisji zależy również od rodzaju pali-

wa i rośnie ze wzrostem udziału węglowo-

dorów aromatycznych w paliwie, wzrasta 

wówczas również zawartość zaadsorbowa-

nych na powierzchni sadzy węglowodorów 

zarówno lekkich jak i WWA.

 Podsumowanie

Stężenia zarówno normowanych (CO, 

NOx, CH) jak i nienormowanych gazowych 

zanieczyszczeń powietrza są wyższe w spa-

linach silników benzynowych o zapłonie 

iskrowym niż wysokoprężnych. Ponadto 

stężenia te wyraźnie zależą od fazy ruchu 

pojazdu – najmniejszą emisję powoduje jaz-

da ze stałą prędkością. To wskazuje jak waż-

nym czynnikiem jest upłynnienie ruchu po-

jazdów w mieście.

Analiza danych z tabeli 4 wskazuje na 

trudności związane z optymalizacją pracy 

silnika pod kątem minimalnej emisji wszyst-

kich zanieczyszczeń. Wzrost temperatury spa-

lania i nadmiar tlenu w mieszance ułatwia-

ją spalanie paliwa, co prowadzi do obniże-

nia emisji produktów niepełnego spalania, 

przyczyniając się jednocześnie do wzrostu 

stężeń tlenków azotu w spalinach. Ograni-

czenie emisji tlenków azotu można uzyskać 

poprzez obniżenie temperatury spalania, a to 

może przyczynić się do wzrostu stężeń CO 

i węglowodorów. 

W przypadku silników o zapłonie samo-

czynnym zasilanych olejem napędowym podsta-

wowym problemem jest emisja cząstek sadzy. 

Szczególna szkodliwość tzw. sadzy dieslow-

skiej wynika z jej budowy – zaadsorbowanych 

na jej powierzchni zarówno cząsteczek wody, 

kwasu siarkowego, siarczanów, ale i lotnych 

związków organicznych oraz WWA. 

DR INŻ. ANNA MUSIALIK-PIOTROWSKA
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50–5 000 Ǻ
tworzenie się łańcuchów

Ryc. 2.   Schemat tworzenia się cząstek sadzy dieslowskiej



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 1 (64)/2006 11

Wprowadzenie

Z przyczyn działalności ludzkiej na świe-

cie wymiera co roku bezpowrotnie 20 ga-

tunków żywych istot. Na terenach Anglii, 

Niemiec, Francji i Włoch procent zagrożo-

nych gatunków ptaków sięga od 28 do 43%, 

a w Polsce 14%. Warto dodać, że w Europie 

odsetek zagrożonych gatunków ssaków, czyli 

takich, których przeżycie w obecnych warun-

kach jest mało prawdopodobne, wynosi oko-

ło 40%. To szokująca liczba! Moralna ocena 

tego faktu jest jakościowo inna, niż zabija-

nie poszczególnych indywiduów. Czym in-

nym jest zadawanie śmierci, a czym innym 

położenie kresu narodzinom. Wymarłe ga-

tunki żyły miliony lat, a teraz już się nigdy 

nie odrodzą. Jest to wielki cios zadany przez 

człowieka zjawisku życia. 

Często rodzi się pytanie, nie tylko wśród 

katolików, czy wiara chrześcijańska w jaki-

kolwiek sposób określa nasze moralne zobo-

wiązania w stosunku do pozaludzkich istot? 

Czy w świetle religii człowiek ma prawo do tak 

bezwzględnej eksterminacji bytów nieosobo-

wych, tylko dlatego, że pragnie on lepiej i peł-

niej zaspokajać swoje własne konsumpcyjne, 

coraz to nowe, nawyki? Czy wreszcie religia 

katolicka uprawnia nas do patrzenia na cały 

świat i wszelkie mieszkające w nim istoty, jako 

na scenę jedynie naszego dramatu istnienia? 

Czy tylko nasz gatunek, z racji przypisanej mu 

przez zachodnią tradycję filozoficzną rozum-

ności, jest zaszczycony możliwością kontaktu 

i dialogu z Bogiem? I czy Stwórca miłuje jedy-

nie istoty ludzkie spośród wszystkich innych 

swoich stworzeń na całej planecie? 

Antropocentryzm

Ukształtowany w nowożytności domi-

nujący światopogląd, charakterystyczny dla 

cywilizacji Zachodu jest antropocentryczny, 

urzeczowia świat istot żywych i nie sprzyja, 

aby móc go objąć empatią. Znajdujemy się 

w stanie złudnego poczucia niezależności od 

przyrody, naszego z niej wyobcowania. Być 

może tego rodzaju alienacja (której nie lek-

ceważy papież Polak w encyklice Redemp-

tor hominis, p. 15.), rodzi nasze gladiatorskie 

ustosunkowanie do natury. Bo skoro mamy 

mylne poczucie uniezależnienia się od niej, 

nie żyjemy wśród niej i przestaliśmy prze-

żywać jej piękno i sens, to dla wielu zdaje 

się ona być jakimś dodatkiem do życia, sta-

je się w końcu niepotrzebna, jeśli tylko nie 

może zostać wykorzystana gospodarczo, czy 

Wartość przyrody i powinności Wartość przyrody i powinności 
moralne względem niej moralne względem niej 
w religii katolickiej w religii katolickiej (cz. I)(cz. I)

PRZEMYSŁAW KĘDZIERSKI

Zdaję sobie sprawę, jak ciężko jest się pogodzić z koniecznością przemiany profilu własnego biznesu rolniczego, 

z ograniczeniem swojej dotychczasowej konsumpcji, czy choćby z dodatkowym nakładem środków finansowych 

z budżetu państwa, aby wytyczyć nowo planowaną autostradę lub rurociąg dłuższym szlakiem, ale za to omijającym 

jakże cenną puszczę, w której jeszcze żyje, swym własnym naturalnym biegiem rzeczy, dzika zwierzyna. Może dla 

większości z nas taka logika wydaje się absurdalna, jednak statystyki brzmią nieubłaganie ponuro...

„Teatr chmur”
zachwyca urodą
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choćby dla rekreacji. A to implikuje, dobrze 

już znane i opłakanych skutkach, nasze dzia-

łania w świecie przyrody. Ale nawet, jeśli 

przyjąć niewolniczy status roślin i zwierząt, 

bo taka jest niestety masowa świadomość, 

to warto zauważyć, że również o niewolni-

ka należy dbać, jeśli ma on w jakikolwiek 

sposób służyć. 

Do tak uformowanego stanu świadomości 

przyczyniają się w dużym stopniu fałszywe 

przeświadczenia natury religijnej. Wielu lu-

dzi, z którymi mam do czynienia (raczej nie 

są to ateiści), jednoznacznie uważa, iż poję-

cia: RELIGIA, BÓG, DUSZA, ZBAWIENIE, 

w żaden sposób nie mogą odnosić się do świa-

ta zwierząt, a łączenie tych terminów jest nie 

tylko czymś niestosownym, ale nawet grzesz-

nym. Bardzo często osoby odpowiedzialne 

za kształtowanie życia społeczno-gospodar-

czego, którzy w swych programach odwołują 

się do chrześcijańskiego etosu, jeśli chodzi 

o kwestie moralnego ustosunkowania się do 

bytów nieosobowych, w niczym nie odbiegają 

od swoich kolegów wykazujących przeciwne 

orientacje ideowe. Na tym polu istnieje zadzi-

wiająca zbieżność światopoglądów.

Na wyżej postawione pytania, postaram 

się udzielić odpowiedzi, sięgając do ksiąg bi-

blijnych oraz do wielkiej teologicznej spuści-

zny naszego rodaka Jana Pawła II. 

Większość wypowiedzi Jana Pawła II, jak 

również Stolicy Apostolskiej, można umie-

ścić w konwencji umiarkowanego antropo-

centryzmu, wtedy, kiedy jest mowa o przy-

należności dóbr przyrody do całego rodzaju 

ludzkiego, w tym także do przyszłych pokoleń, 

o konieczności ich sprawiedliwego podzia-

łu między wszystkie ludy i racjonalnym ich 

wykorzystywaniu. Elementy świata przyrody 

są tu określane mianem „zasobów natural-

nych”. Do tej konwencji zaklasyfikować moż-

na fragment orędzia Jana Pawła II na XXXII 

Światowy Dzień Pokoju (1 styczeń 1999 r.). 

Zgodnie z nim, „uznanie zasady, że najważ-

niejszym motywem troski o środowisko jest 

dobro samego człowieka, to najpewniejsza 

gwarancja ochrony stworzenia; w ten sposób 

bowiem zostaje pobudzona odpowiedzialność 

każdego człowieka za zasoby naturalne i za 

ich rozumne wykorzystanie.” Warto zauwa-

żyć, iż użyty tu zwrot – „najważniejszym 

motywem” nie oznacza „jedynym”.

W antropocentryzmie powinności ludz-

kie względem naturalnego środowiska nabie-

rają charakteru moralnego, tylko dlatego, że 

ich ostatecznym odbiorcą, choć za pośred-

nictwem przyrody, jest człowiek. Owe po-

winności i działania tracą charakter moral-

ny, w przypadku gdy ich jedynym adresatem 

jest świat przyrody. Ostatecznie, zobowią-

zania moralne mamy tylko wobec gatunku 

ludzkiego, przez co nie mamy obowiązku po-

pierać lub bronić dobra istot pozaludzkich, 

niezależnie od tego faktu. To osoba ludzka 

stanowi kryterium dla przysługiwania jakie-

muś bytowi dobra.

Tak ujęte w sensie moralnym nasze rela-

cje ze światem przyrody, w odczuciach wielu 

ekologów nie cieszą się zbytnią popularno-

ścią. Określenie ekosystemu, czy jakiejkol-

wiek wspólnoty biotopowej lub gatunku, ter-

minem „zasoby” (zasoby odnawialne to np. 

lasy, zwierzęta, nieodnawialne zaś to węgiel, 

ropa naftowa i inne) najczęściej kojarzone 

jest z ich instrumentalizacją, uprzedmioto-

wieniem, czyli sprowadzeniem czegoś, co nie 

zawsze jest rzeczą do poziomu samej rzeczy. 

Według wielu etyków środowiskowych takie 

myślenie może być przykładem niewrażliwo-

ści na cierpienia istot pozaludzkich, co pro-

wadzi do usprawiedliwienia nieograniczonej 

eksploatacji przyrody. Trzeba dodać, iż w fi-

lozofii holistycznej czy biocentrycznej, to, co 

nosi w sobie życie (niekoniecznie musi to być 

Pierwszy przymrozek
podkreśla urok opadniętych liści..

Pierwszy przymrozek
podkreśla urok opadniętych liści..
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indywiduum, gatunek, może to być np. eko-

system), staje się tym samym podmiotem, po-

nieważ posiada i stara się realizować swoje 

interesy, które służą istnieniu we właściwej 

sobie żywej postaci. W tym przypadku „oso-

ba” nie stanowi tu kryterium podmiotowości 

własnego dobra. 

Jednak nie wszystkie wypowiedzi Ojca 

Świętego będą posiadały tak zaprezentowa-

ny antropocentryczny charakter, co teraz zo-

stanie wykazane.

Teocentryzm

W konwencji teocentrycznej uzasadnieniem 

wartości bytów przyrodniczych jest ich Bo-

skie pochodzenie. Elementy świata posiadają 

swoistą wartość, nie z uwagi na dobro ludzkie, 

które niewątpliwie tworzą, lecz ponieważ są 

dziełami nieskończenie dobrej Istoty Boskiej, 

są odzwierciedleniem mądrości, dobroci i pięk-

na Stwórcy. Poszanowanie i troska o przyrodę 

w teocentryzmie wynikają ostatecznie z istnie-

nia związków, jakie zachodzą pomiędzy nią 

a Stwórcą. Niszcząc przyrodę człowiek zasad-

niczo sprzeciwia się woli Bożej, grzeszy, po-

nieważ niszczy to, co sam Bóg uczynił. 

Moralne powinności, szacunek i miłość do 

natury, wynikają również z tego, że sam Bóg 

ją miłuje (jako że jesteśmy stworzeni na podo-

bieństwo Boże i jesteśmy też obrazem Bożym, 

winniśmy tą miłość naśladować, mieć w niej 

należny swój udział)...

„Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, 

niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś,

bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś 

tego uczynił.

Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie 

chciał?

Jak by się zachowało, czego byś nie wezwał?

Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje,

Panie miłośniku życia. 

Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne 

tchnienie.” (Mdr 11, 24 – 12, 1)

Ponadto jest On w swych dziełach (przy-

rodzie) realnie obecny (Boża immanencja), 

rzeczywistość odkupienia oraz czasów osta-

tecznych dotyczy także świata pozaludzkie-

go. Dodać należy biblijną naukę, iż świat jest 

własnością Boga, chociaż nie wyklucza to idei 

świata jako daru powierzonego człowiekowi. 

Myśl chrześcijańska nie pomija również sa-

kramentalnego wymiaru stworzenia, jako wi-

dzialnego znaku obecności Bożej. Wszystkie te 

prawdy znane w religii przesądzają o wielkiej 

wartości natury, którą należy w działaniach 

ludzkich uwzględniać. Nie pozwalają także na 

czynienie zarzutów pod adresem chrześcijań-

stwa, iż zupełnie zdesakralizowało przyrodę 

i wszystko to, co do niej przynależy.

O swoich dziełach sam Stwórca zaświad-

cza, że są dobre (Rdz 1, 10-21) i błogosławi 

im (Rdz 1, 22), jak się wydaje wcale nie ze 

względu na człowieka, gdyż jeszcze on nie 

został powołany do istnienia. Dlatego przy-

należnej istotom pozaludzkim dobroci nie 

można zawłaszczać, jako naszej korzyści, 

jakkolwiek rozumianej.

Jedna z konstytucji Soboru Watykańskie-

go II Gaudium et spes, p. 36, uczy, że wszystkie 

rzeczy z powodu samego faktu, iż są stworzone, 

posiadają własną trwałość, prawdziwość, do-

broć, równocześnie własne prawa i porządek, 

które człowiek winien uszanować. Podobną 

myśl znajdujemy w liście Episkopatu Ame-

rykańskiego (1953): „Kiedy Bóg używa mocy 

stwórczej, aby powołać do istnienia jakąkol-

wiek możliwą rzeczywistość, owa rzeczywi-

stość staje się przez to naznaczona pieczęcią 

wewnętrznej wartości. Taką godność człowiek 

dzieli ze zwierzętami i otaczającym go światem 

materialnym”1. W psalmie 104 Bóg zdaje się 

być tym, kto stworzył istoty pozaludzkie dla 

nich samych. Wyróżnione tu wartości przyro-

dy – nie pochodzą z naszego, ludzkiego nada-

nia, lecz z boskiego, mocą aktu stwórczego, 

co nie oznacza, że człowiek nie jest w stanie 

ich odczytać i we właściwy dla siebie sposób 

je określać. Zatem, wszelkie składniki przy-

rody winny być szanowane, niekoniecznie ze 

względu na to, że posiadają wartości, które 

mogą przysłużyć się pośrednio lub bezpośred-

nio człowiekowi (np. w sensie gospodarczym, 

estetycznym, czy nawet kontemplacyjnym). Ta 

refleksja w istotny sposób ogranicza nasze in-

strumentalne i przedmiotowe podejście do na-

tury. Podobnie czyni to Ojciec Święty w ency-

klice Redemptor hominis, p. 15, apelując, by 

człowiek nauczył się dostrzegać inne znacze-

nia naturalnego środowiska, jak te, które służą 

celom doraźnego zużycia i spożycia. 

W encyklice Sollicitudo rei socialis, p. 34, 

odnajdujemy rozwinięcie słów soborowej kon-

stytucji o własnych prawach przyrody i panu-

jącym w niej porządku. Według niej, moralny 

charakter rozwoju cywilizacji nie może pomi-

jać milczeniem poszanowania bytów tworzą-

cych widzialną naturę, którą Grecy nazywali 

„kosmosem”. Między innymi ze względu na 

tą wartość, w przekonaniu papieża, nie moż-

na bezkarnie używać różnego rodzaju bytów, 

żyjących czy nieożywionych – składników na-

turalnych, roślin, zwierząt w sposób dowolny, 

jedynie według własnych potrzeb gospodar-

czych. Przeciwnie – stwierdza – należy brać 

pod uwagę naturę każdego bytu oraz ich wza-

jemne powiązanie w uporządkowany system, 

którym właśnie jest kosmos. Człowiek jest 

niewątpliwie istotą środowiskową; poprzez 

„Zasoby” przyrodnicze,
eksploatowane nadmiernie,
mogą ulec degradacji

„Zasoby” przyrodnicze,
eksploatowane nadmiernie,
mogą ulec degradacji
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swoje ciało jest bytem immanentnym wobec 

otaczającego go świata, jest zakorzeniony we 

wszechświecie, związany niezliczonymi wię-

zami i zależnościami z biosferą. Takie uzasad-

nienie naszych powinności moralnych wzglę-

dem natury i bytów ją tworzących, w dużej 

mierze pokrywa się z etyką holistyczną.

Pokrewieństwo i wspólnota losów 
człowieka z innymi stworzeniami

Encyklika Sollicitudo rei socialis, p. 29, 

odwołując się do Księgi Rodzaju, naucza, iż 

stworzenie pierwszego człowieka zostało sym-

bolicznie przedstawione obrazem, w którym 

ziemia stanowiła tworzywo do ukształtowa-

nia przez Boga fizycznej natury ludzi. Już 

pierwsze strony tej księgi wyraźnie podkre-

ślają więź człowieka z otaczającą go przyro-

dą; ciało Adama zostało bowiem utworzone 

z prochu ziemi, co oznacza, że człowiek nie 

jest duchem sprowadzonym na ziemię, lecz 

cząstką tego świata. Pierwszy człowiek został 

nazwany „Adamem”, to znaczy istotą z ziemi 

(hebr. adamah = ziemianin), świat zaś jest 

pniem z którego on wyrasta, jak roślina.

W myśl księgi Koheleta, elementem nade 

wszystko jednoczącym istoty żywe jest po-

siadanie przez nie tego samego „oddechu ży-

cia” – tej samej życiowej zasady. Wspólne jest 

też dla człowieka i zwierzęcia pochodzenie 

z pyłu ziemi i ten sam kres.

„Los bowiem synów ludzkich ten sam, co 

i los zwierząt; los ich jest jeden: jaka śmierć 

jednego, taka śmierć drugiego, i oddech ży-

cia ten sam. W niczym więc człowiek nie 

przewyższa zwierząt, bo wszystko jest mar-

nością. Wszystko idzie na jedno miejsce: 

powstało wszystko z prochu i wszystko do 

prochu znów wraca. Któż pozna, czy siła 

życiowa synów ludzkich idzie w górę, a siła 

życiowa zwierząt zstępuje w dół do ziemi?” 

(Koh 3, 19-21) 

Ową „siłę życiową” inne przekłady bi-

blijne tłumaczą jako „duch”. „A któż wie, 

że duch synów ludzkich wstępuje w górę? 

a duch bydlęcy, że zstępuje pod ziemię?” 

(cyt. wg Biblia Święta, Brytyjskie i Zagra-

niczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa 

1966, Ecclesiastes 3, 21).

Rzecz ciekawa, że Kartezjusz, który 

zwierzęta określił jako bezduszne auto-

maty, a całą przyrodę pojmował mecha-

nistycznie o tych słowach wyraził się, że 

jeśli mają one być dosłownie pojęte, to nie 

mogą pochodzić ani od Ducha Świętego, 

ani od proroków, lecz raczej od szaleńca. 

Jego zdaniem posłużyły one autorowi księgi 

jako swoisty wybieg taktyczny, analogicz-

ny do metody przyjmowania fałszywej tezy, 

w celu jej późniejszego obalenia. Taka jed-

nak interpretacja nie wynika z całego kon-

tekstu tej księgi. 

Zdaje się, że dominujący wśród wie-

lu wyznawców triumfalizm w ocenie roli 

człowieka wobec przyrody nie jest do koń-

ca zgodny z duchem Biblii, przyczynia się 

do ugruntowania postaw antropocentrycz-

nych, a tym samym jest szkodliwy dla po-

zytywnych relacji pomiędzy nami a śro-

dowiskiem.

Niestety, najczęściej katolicy oraz ekolo-

dzy-przyrodnicy (oczywiście nie oznacza to, 

iż jedni nie mogą być też drugimi) biblijne 

słowa o panowaniu człowieka nad stworze-

niami interpretują jako „boskie przyzwolenie” 

do instrumentalnego, a w skrajnych przypad-

kach nawet do bezwzględnego traktowania 

przyrody, i niczym nieograniczonej eksplo-

atacji zasobów naturalnych. Obecnie wielu 

ludzi nie potrafi się pogodzić z tymi słowami; 

wyrażają oni często swój żal pod ich adresem, 

może nawet bunt. Warto się więc zastanowić 

jaka jest teologiczna wykładnia słowa „pa-

nować”. Jest ona z pewnością inna niż po-

wszechne rozumienie tego pojęcia.

Słowo „panowanie” w Biblii posiada cha-

rakter z istoty swej religijny. Pierwszym pa-

nem wszystkiego, co istnieje, jest Bóg. A prze-

cież Boże panowanie jest czymś łaskawym 

i opiekuńczym. Bóg w tym sensie panuje nad 

całym stworzeniem, że udziela mu nieustan-

nie istnienia i obdarza je rozmaitym dobrem. 

Bóg panuje przez dawanie, a nie przez od-

bieranie, obdarza istnieniem i sensem. Nie 

ma On nic w sobie z niszczycielstwa. Jeżeli 

Bóg powołał człowieka do panowania nad 

stworzeniami (odnosi się to do całej przyro-

dy), oznacza to, że oczekuje od nas, byśmy 

w miarę naszych możliwości naśladowali 

Jego własne panowanie. W ten sposób bę-

dziemy sobą realizować ideę Bożego obra-

zu. Dla papieża Pawła VI „panowanie” wy-

raża ideę udoskonalania, nie zaś niszczenia. 

„Panowanie” to czynienie ze świata miejsca 

pięknego i uporządkowanego, zgodnie z po-

szanowaniem wszelkiej rzeczy2.

MGR PRZEMYSŁAW KĘDZIERSKI

DOKTORANT UNIWERSYTETU 

KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA

Przypisy

1 Cyt. za: A. L. Szafrański, Chrześcijańskie pod-

stawy ekologii, Lublin, 1993, s. 53.

2 Por. List Ojca Świętego Pawła VI do sekretarza 

generalnego konferencji Narodów Zjednoczonych, (za:) 

M. Stronga, O ochronie środowiska człowieka, „Chrze-

ścijanin w świecie”, 1973, nr 2/22, s. 68–71.

Eksploatacja surowców 
zawsze okalecza Ziemię

Eksploatacja surowców 
zawsze okalecza Ziemię
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Etap I (2000 – marzec 2001)

Projekt dotyczący realizacji systemu 

ostoi Natura 2000 w Polsce rozpoczęto na 

początku roku 2000 pod egidą Ministerstwa 

Środowiska. Zespół ekspertów z Centrum 

Informacji o Środowisku UNEP/GRID i In-

stytutu Ochrony Przyrody w Krakowie wy-

konał wstępną waloryzację środowiska przy-

rodniczego w Polsce i zaproponował, aby 

do sieci włączyć 231 obszarów (w tym 47 

rezerwowych), obejmujących łącznie 13,5% 

powierzchni kraju. Etap I został zakończo-

ny w marcu roku 2001 oficjalnym przedsta-

wieniem koncepcji sieci i skierowaniem go 

do dalszych konsultacji. Projekt ten został 

skrytykowany przez lokalne ośrodki naukowe 

oraz organizacje pozarządowe, które zarzu-

ciły mu zbytnią ogólnikowość, pominięcie 

szeregu cennych obszarów, a także podawa-

nie w opisach danych niesprawdzonych, sta-

rych lub wręcz mylnych.

Etap II (maj 2002 – luty 2004)

W roku 2002 ruszył II etap przygotowa-

nia koncepcji, prowadzony przez Narodową 

Fundację Ochrony Środowiska z Warszawy, 

w który włączone zostały lokalne zespoły eks-

perckie pod nazwą Wojewódzkich Zespołów 

Realizacyjnych ds. Natura 2000 (w skrócie 

– WZR). Na tym etapie możliwe było wyko-

rzystanie wyników prac prowadzonych bez-

pośrednio w ośrodkach lokalnych, bowiem, 

zdając sobie sprawę z lekceważenia powagi 

tworzenia sieci przez rząd RP, organizacje 

pozarządowe i współpracujący z nimi przy-

rodnicy od dawna już przygotowywały się 

do stworzenie propozycji alternatywnych. 

Członkowie wojewódzkich zespołów robo-

czych byli często także członkami NGO lub 

z nimi ściśle współpracowali, co bardzo uła-

twiło przeniesienie wyników badań nauko-

wych do wdrażanej koncepcji sieci.

W trakcie tego etapu wskazano do ochro-

ny: 1) 141 obszarów OSO (SPA, Bird Direc-

tive), zajmujących 5 446 072 ha – trzy z nich 

wyznaczono na obszarze Morza Bałtyckiego, 

pozostałe na lądzie, lądowe obszary OSO 

zajmowały w tym momencie 14,6% obszaru 

Polski; 2) 323 obszary SOO (SAC, Habitat 

W Polsce prace nad siecią obszarów Natura 2000 przebiegały w zasadzie dwutorowo – osobno prowadzone były 

przez Ministerstwo Środowiska, osobno zaś – przez organizacje pozarządowe.

Realizacja obszarów

Natura 2000 w Polsce
KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ

Stawy Milickie 
w Dolinie Baryczy,
rezerwat wchodzący w skład 
obszaru Natura 2000

Stawy Milickie 
w Dolinie Baryczy,
rezerwat wchodzący w skład 
obszaru Natura 2000
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Directive) o łącznej powierzchni 3 299 320 ha, 

czyli 10,6% powierzchni kraju. 

Po serii konsultacji „społecznych”, prze-

prowadzonych pobieżnie i w sposób „oznaj-

miający” przez ówczesne-

go Głównego Konserwatora 

Przyrody, oraz serii uzgodnień 

międzyresortowych, Minister-

stwo Środowiska sporządziło 

oficjalną listę obszarów Natu-

ra 2000, która w marcu 2004 

została opublikowana na stro-

nach internetowych MŚ

Z proponowanych 141 ob-

szarów OSO, na oficjalnej li-

ście RP pozostała niemal po-

łowa (71 obszarów) o łącznej 

powierzchni 3 270 285 ha, 

w tym jednak trzy bardzo 

rozległe obszary na Bałty-

ku (900 501,7 ha). Pozostało 

na liście także 263 obszary 

SOO, o łącznej powierzchni 

2 338 530,6 ha. 

Po dwóch dniach lista ta 

(już po konsultacjach społecz-

nych) została zdjęta z serwera 

MŚ wskutek protestów Depar-

tamentu Wodnego i Generalnej 

Dyrekcji Lasów Państwowych 

i w ciągu kolejnych dwóch dni 

okrojona do minimum, kiedy 

to znowu została zaprezentowana na stronach 

MŚ. Oczywiście, jako pierwsze, usunięte zo-

stały wszystkie obszary leżące w dolinach 

rzecznych, szczególnie w dolinie Odry i Wi-

sły, doszło jednak do sytuacji kuriozalnych, 

gdy np. usunięto z listy Natura 2000 już ist-

niejący rezerwat przyrody „Przełom Pełcz-

nicy pod Książem”, prawdopodobnie tylko 

z uwagi na słowo „przełom” znajdujące się 

w jego nazwie.

Ostatecznie z proponowanych pierwotnie 

obszarów, na oficjalnej liście RP znalazła się 

ponad połowa OSO (71 obszary) o łącznej po-

wierzchni 3 311 396,3 hektara, w tym ponad 900 

000 hektarów na Bałtyku. Spośród 323 obszarów 

SOO pozostawiono na liście oficjalnej 184 ob-

szary, jednak o najmniejszych powierzchniach, 

tak więc zajmowały one łącznie 1 185 288,9 ha, 

(czyli 3,7% powierzchni Polski). W skali kraju 

była to więc blisko trzykrotna redukcja obszaru 

przeznaczonego do ochrony w sieci. W niektó-

rych województwach nastąpiła aż 10-krotna re-

dukcja powierzchni proponowanych obszarów 

Natura (np. śląskie, dolnośląskie, opolskie), zaś 

w jednym województwie (kujawsko-pomorskie) 

nie zaproponowano żadnego obszaru.

Tak okrojona lista została zgłoszona przez 

Rząd RP jako oficjalna polska propozycja sieci 

obszarów chronionych. Obszary OSO w licz-

bie 71 zostały zatwierdzone Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 lipca 2004 r. 

Etap III – Shadow List

Zarówno ograniczona lista obszarów siedli-

skowych zgłoszona do KE, jak i mocno okro-

jone Rozporządzenie z dnia 14 lipca 2004 zo-

stały natychmiast silnie oprotestowane przez 

przyrodników i NGO-sy, które zaczęły szukać 

wyjścia z tej wielce ryzykownej dla Polski sy-

tuacji (wiemy jak kończyły się tego typu próby 

w przypadku innych krajów członkowskich UE 

– przegranymi procesami w Court of Justice). 

WWF przygotował projekt dotyczący uzupeł-

nienia sieci Natura o kilkanaście dodatkowo 

wytypowanych dolin rzecznych w Polsce, a na-

stępnie wraz z Ogólnopolskim Towarzystwem 

Ochrony Ptaków, Salamandrą i Klubem Przy-

rodników przygotował Shadow 

List, na którą wróciły nie tylko 

niemal wszystkie obszary usu-

nięte na początku 2004 r. przez 

Departament Ochrony Przyro-

dy, ale pojawiły się także nowe. 

Shadow List z 2004 została oce-

niona przez niezależne gremium 

eksperckie i większość z obsza-

rów uzyskała w nim wysokie 

kategorie oceny (A–C). Lista 

obejmowała 169 obszarów SOO 

(w tym poszerzenia obszarów 

już zgłoszonych) oraz 69 ob-

szarów OSO.

Lista ta została skierowa-

na bezpośrednio do Komisji 

Europejskiej, która również 

wysoko oceniła propozycje 

organizacji pozarządowych 

i nakazała rządowi RP uzu-

pełnienie listy oficjalnej. W 

ten sposób powstała tzw. „li-

sta 126”, na której znalazły się 

126 obszarów proponowanych 

do ochrony w ramach Dyrek-

tywy Siedliskowej (pozostałe 

nie znalazły uznania w oczach 

ekspertów). Część z nich przedstawiono ofi-

cjalnie na Seminarium Biogeograficznym dla 

regionu Alpejskiego, który na terenie Pol-

ski zajmuje łuk Karpat (zaledwie 3,8% po-

wierzchni Polski). Mimo że zgłoszenie nastą-

piło zaledwie kilka dni przed Seminarium, 

to świadczyło ono o zrozumieniu przez MŚ 

powagi sytuacji i zostało docenione przez 

przyrodników i NGO.

Wyniki Seminarium były jednak dla Polski 

niekorzystne. Za wystarczające (mimo włącze-

nia części propozycji z Shadow List!) uznano 

ujęcie w polskiej części obszaru zaledwie: 21 

(z 44 występujących) „naturowych” typów 

siedlisk przyrodniczych; 8 (z 13) gatunków 

roślin; 16 (z 55) gatunków zwierząt. 

Dla pozostałych gatunków i siedlisk po-

trzebne jest dodanie dodatkowych obszarów 

lub pogłębienie rozpoznania. W praktyce wy-

nik seminarium oznaczał konieczność dodania 

fo
t.

 K
ry

s
ty

n
a
 H

a
la

d
y
n

Przełom Pełcznicy pod Książem –
rezerwat usunięty z listy Natura 2000

Przełom Pełcznicy pod Książem –
rezerwat usunięty z listy Natura 2000



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 1 (64)/2006 17

do sieci jeszcze: Ostoi Jaślickiej, Gór Słonych 

z fragmentem doliny Sanu, doliny Białki, czę-

ści Małych Pienin, łąk w Beskidzie Niskim, 

fragmentów Beskidu Małego i prawdopodob-

nie fragmentów Beskidu Wyspowego .

„Lista 126” dla regionu kontynentalnego zo-

stała poddana konsultacjom społecznym i (wraz 

z granicami) udostępniona do zaopiniowania 

samorządom, jednostkom terenowym MŚ, La-

som Państwowym, RZGW i innym. Do listy tej 

zgłoszono 259 uwag szczegółowych, z których 

część miała charakter szerokich opracowań lub 

Uchwał Gmin i Rad Miejskich. Wiele z tych 

uwag, w szczególności korekty granic, zostało 

uwzględnionych. Wszystkie obszary z tej listy 

miały być zgłoszone na Seminarium Bioge-

ograficznym, które ma odbyć się pod koniec 

kwietnia 2006. Jednak tak się nie stało.

Po pierwsze, do seminarium Polska przy-

gotowała tylko 98 obszarów – aż 26 już po 

etapie konsultacji społecznych usunięto, praw-

dopodobnie wskutek lobbingu środowisk zwią-

zanych z gospodarką wodną, gdyż wszystkie 

te obszary leżą w dolinach rzecznych (głów-

nie doliny Wisły i Odry) oraz w miejscach 

gdzie przewiduje się intensywną zabudowę 

hydrotechniczną rzek i potoków (także w ob-

szarach górskich). Po drugie zaś – propozy-

cji z listy (już „98” a nie „126”) nie zdążyła 

rozpatrzyć Rada Ministrów. Oznacza to, że 

jako ostateczna propozycja naszego kraju – 

rozpatrywana będzie TYLKO pierwsza pro-

pozycja z maja 2004 – a więc nieco ponad 

4% powierzchni kraju, wraz z poprawkami 

w regionie alpejskim. Tym samym więc nasz 

wspaniały i tak doskonale chroniący przyrodę 

kraj (jak wynika z deklaracji kolejnych Mi-

nistrów i Głównych Konserwatorów Przy-

rody), zajmuje zaszczytną, ostatnią pozycję 

na liście UE, pod względem proponowanej 

powierzchni obszarów Natura 2000.

Oczywiście spowoduje to po raz kolejny ostrą 

reakcję Komisji Europejskiej, gdyż większość 

obszarów usuniętych z listy „126” proponowana 

była do ochrony siedlisk i gatunków prioryteto-

wych jak łęgi aluwialne, lasy klonowo- lipowe 

lub pachnica dębowa, zaś obecna polska pro-

pozycja jest po prostu śmieszna...

Shadow List II

W 2006 r. środowiska pozarządowe zdążyły 

przygotować kolejne uzupełnienia do Shadow 

List, zawierające kilkadziesiąt nowych obsza-

rów o wysokiej wartości pod względem przed-

miotów ochrony Natura 2000 (tylko z Dolnego 

Śląska udało się przygotować 18 nowych pro-

pozycji SOO). Propozycje skierowano bezpo-

średnio do Komisji i najprawdopodobniej będą 

rozpatrywane na Seminarium Biogeograficz-

nym w dniach 27–29 kwietnia.

Obecnie więc z Dolnego Śląska, wskazu-

je się do objęcia ochroną w ramach Dyrekty-

wy Siedliskowej aż 56 obszarów, zajmujących 

prawie 15% powierzchni regionu. Ostateczna 

odpowiedź na pytanie, ile będziemy mieli ob-

szarów Natura, zapadnie już niedługo...

DR KRZYSZTOF ŚWIERKOSZ
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Organizmy transgeniczne – 
zagrożenia i korzyści

Sądzę, że problem organizmów transge-

nicznych w naszym kraju należy traktować 

rozważnie, bez pośpiechu i emocji, „nie wy-

chodzić przed orkiestrę”. Nie zaczynać jakby 

od końca. Najpierw wykazać przy pomocy 

wnikliwych badań, że organizmy transge-

niczne nie stanowią zagrożenia, a następ-

nie rozważyć celowość ich wprowadzenia. 

Opierać się na wynikach wnikliwych, choć 

kosztownych badań niezależnych placówek 

naukowych – UE, FAO, WHO, SCP, OECD 

– i innych zajmujących się tą problematyką 

instytucji Unii Europejskiej. Traktować po-

ważnie wnioski z protokołu Kartageńskiego 

i ze Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, których 

sygnatariuszem jest także Polska, nakazujące 

stosować daleko idącą zasadę przezorności. 

Uczciwie informować społeczeństwo o racjach 

zwolenników i przeciwników GMO w celu umoż-

liwienia.dokonywania świadomego wyboru. 

Nie uprzedzać się z góry do wszystkiego, co 

wiąże się z organizmami transgenicznymi. 

Umożliwić naukowcom prowadzenie badań 

z zachowaniem szczególnej ostrożności w wa-

runkach odizolowanych od środowiska, stwa-

rzając szansę na nowe, unikalne odkrycia, 

szczególnie w medycynie i farmacji.

Transgeniczne uprawy nie przyniosły ocze-

kiwanych korzyści dla rolnictwa. Independent 

Science Panel (2003) donosi, że wiele do-

świadczeń polowych w ostatnich latach wy-

kazało obniżenie plonów upraw transgenicz-

nych soi i rzepaku od 5 do 10% w stosunku do 

tradycyjnych odmian tych roślin. Dotyczy to 

także transgenicznych buraków cukrowych. 

Naukowcy wyjaśniają, że przyczyną obni-

żenia się plonów jest brak ustabilizowania 

genetycznego w GMO. Mechanizm obronny 

genów rodzimych powoduje osłabienie lub 

inaktywację genów obcych. Zachodzi struk-

turalna, genetyczna nietrwałość i brak inte-

gracji między genami prowadząca do zmniej-

szenia zbiorów. Także i inne argumenty zwo-

lenników transgeniki, dotyczące ograniczenia 

stosowania pestycydów, nie sprawdziły się. 

Zgodnie z raportem USDA po wytworzeniu 

odpornej kukurydzy i soi na glifosat, zużycie 

tego herbicydu w roku 2003 wzrosło na wy-

mienionych uprawach o około 30%.

Także w szeregu wypadkach wzrosła ilość 

stosowanych insektycydów w transgenicznych 

uprawach z genem BT. Powodem tego jest 

uodpornienie się szkodników w stosunku do 

endotoksyn BT w ostatnich latach. Między 

innymi w Indiach stwierdzono także maso-

we uodpornienie się szkodników w stosunku 

do bawełny transgenicznej z endotoksyna-

mi BT, doprowadzając do ogromnych szkód 

w zbiorach – informuje Independent Scien-

ce Panel (2003).

Osobnym problemem są sprawy alergii. 

Zgodnie z najnowszymi informacjami prze-

kazanymi mi przez ekspertów Unii Europej-

Organizmy transgeniczne Organizmy transgeniczne 
o p i n i e  s p e c j a l i s t yo p i n i e  s p e c j a l i s t y

Redakcja „Zielonej Planety”, w związku z „gorącym” ostatnio tematem organizmów genetycznie modyfikowanych 

(GMO), zamieszcza poniżej dwie opinie prof. Jana Narkiewicza-Jodko, udostępnione przez panią Jadwigę Łopa-

tę z Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi z siedzibą w Stryszowie, za co serdecznie dziękujemy. 

Mamy nadzieję, że te opinie oraz wcześniej publikowane artykuły, pomogą naszym Czytelnikom wyrobić sobie 

własne zdanie na temat tego, czy wprowadzać organizmy modyfikowane genetycznie do upraw rolniczych.
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skiej, prof. Kipera i prof. Kletera, soja trans-

geniczna uzyskana ze skrzyżowania orzesz-

ka brazylijskiego z soją konwencjonalną, 

w badaniach klinicznych wykazała wyraźny 

wpływ uczuleniowy w stosunku do organi-

zmów ludzi. Należy także uwzględnić fakt, 

że przy tworzeniu organizmów transgenicz-

nych jako markery i promotory umożliwia-

jące zamierzoną lokalizację i uaktywnienie 

przeniesionego transgenu stosowane są bak-

terie i wirusy. Transgeny charakteryzują się 

silnymi właściwościami poziomego rozprze-

strzeniania się do sąsiednich genomów. Na-

ukowcy alarmują, że wiąże się z tym duże nie-

bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

W genomach organizmów żywych występują 

uśpione komórki wirusów i bakterii. Wprowa-

dzone do nich transgeny mogą powodować 

reaktywacje utajonych form mikroorganizmów 

oraz nieprzewidywalne rekombinacje i muta-

cje drobnoustrojów prowadzące do rozwoju 

nowych generacji chorobotwórczych mikro-

organizmów groźniejszych od wirusa SARS. 

Naukowcy nazywają to terroryzmem biolo-

gicznym. Potwierdzeniem tego jest przypadek, 

który niedawno zdarzył się w laboratorium 

biotechnologicznym w Australii. Przy manipu-

lacji genetycznej nieszkodliwych mikroorga-

nizmów powstał zabójczy wirus, który w krót-

kim czasie zniszczył wszystkie doświadczalne 

gryzonie i tylko cudem nie rozprzestrzenił się 

na zewnątrz; a to już krok od katastrofy.

Podobne niekontrolowane procesy mogą 

także zachodzić po zetknięciu się transgenu 

lub pyłku transgenicznego z mikroflorą gle-

bową oraz mikroorganizmami występującymi 

w otaczającym nas środowisku. Z tych wzglę-

dów wszelkie manipulacje transgeniczne na-

ukowcy winni prowadzić tylko w warunkach 

ściśle odizolowanych i ze skrajną ostrożno-

ścią, w celu niedopuszczenia do wymknięcia 

się tych procesów spod kontroli – ostrzega 

Independent Science Panel (2003).

Rośliny odporne na szkodniki z genem BT 

zawierają znaczną ilość endotoksyn, silnie 

działających przeciwko szkodliwym owadom 

z przewodem pokarmowym o odczynie zasa-

dowym. Zgodnie z informacją wybitnych ga-

strologów, także niektórzy ludzie, szczególnie 

chorzy, mają w przewodzie pokarmowym od-

czyn obojętny lub zasadowy. Należy dokład-

nie wyjaśnić, czy nie istnieje realne niebez-

pieczeństwo dla (szczegól-

nie ludzi z dolegliwościami 

i dzieci) spożywających ro-

śliny transgeniczne razem 

z endotoksynami. Między 

innymi dotyczy to transge-

nicznych ziemniaków odpor-

nych na stonkę i kukurydzy 

odpornej na niektóre gatunki 

szkodników. Yeber (2003) 

z Departamentu USDA in-

formuje, że wprowadzona 

w roku 1990 do praktycznej 

uprawy w Stanach Zjedno-

czonych transgeniczna od-

miana ziemniaków Newle-

af, odpornych na stonkę, po 

upływie dwóch lat od re-

jestracji została wycofana, 

ze względu na niewyjaśnio-

ny wpływ na zdrowie ludzi 

endotoksyn BT. Pod presją 

organizacji konsumenckich 

zablokowano jej sprzedaż. 

Zgodnie z informacją Yebera 

(2003) czynione są starania 

o zarejestrowanie tej transgenicznej odmia-

ny ziemniaków Newleaf w którymś z krajów 

Europy środkowo-wschodniej!

Stosunkowo największe zagrożenie ze strony 

GMO jest uwalnianie do środowiska żywych 

organizmów transgenicznych (materiał siewny, 

sadzeniaki). W przypadku przetworzonej żyw-

ności transgenicznej, która ustawowo podlega 

obowiązkowi znakowania, konsument ma możli-

wości wyboru na podstawie ogólnie dostępnych 

informacji o GMO. Uwolnione do środowiska 

żywe organizmy transgeniczne (nasiona, sa-

dzeniaki) ze względu na silne ich właściwości 

rozprzestrzeniania się, mogą zanieczyścić cały 

teren, a po dłuższym czasie wyprzeć uprawy 

ekologiczne, integrowane ikonwencjonalne, 

prowadząc do nieprzewidywalnych i nieod-

wracalnych skutków. Z tych względów należy 

wprowadzić bezwzględny zakaz na wprowa-

dzanie materiału rozmnożeniowego GMO do 

środowiska do czasu ewentualnego udowod-

nienia, że rozmnażanie organizmów transge-

nicznych nie stanowi zagrożenia.

Bardzo ważnym problemem jest także 

wpływ transgenów na ekotoksykologię. Wstęp-

ne badania wykazały między innymi szkodli-

wy wpływ pyłku z roślin transgenicznych na 

owady pożyteczne, do jakich należą złotooki 

– drapieżce mszyc. Może to dotyczyć także 

owadów zapylających, szczególnie pszczół. 

Skutki pochopnego wprowadzenia transge-

nów będą nieprzewidywalne i nieodwracal-

ne. Aby skutki postępu biotechnicznego nie 

wymknęły się spod kontroli, niezbędne jest 

współdziałanie władzy i wiedzy (polityków, 

naukowców, etyków, genetyków, lekarzy). 

Tylko to pozwoli zapanować nad rewolucją 

biotechnologiczną i uniknąć katastrofy.

Wobec braku głębszego poznania proble-

mu, w celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i śro-

dowiska, obecnie należy, do czasu wyjaśnie-

nia istotnych spraw związanych z zagrożeniem 

i ewentualnymi korzyściami omawianej dzie-

dziny biotechnologii, bezwzględnie przedłużyć 

moratorium na uwolnienie do środowiska ży-

wych organizmów transgenicznych.

Obecnie Polska nie jest przygotowana do 

wprowadzania upraw transgenicznych, a po-

śpiech i pochopne działania w tym bardzo 

ważnym problemie, może doprowadzić do nie-

obliczalnych skutków. W dużej mierze dotyczy 

to także żywności i paszy transgenicznej.
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Zdaniem niezależnych ekspertów Unii Eu-

ropejskiej, ewentualne szerokie, komercyjne 

uwolnienie do środowiska upraw transgenicz-

nych w najbliższym czasie należy traktować 

jako brak wyobraźni i odpowiedzialności.

prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko

Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach

*  *  *

GMO a produkcja roślinna

Przesyłam opinię dotyczącą zastosowania 

w rolnictwie GMO (Organizmów Genetycznie 

Modyfikowanych). Sprawę uznaję za bardzo 

poważną. Polska nie jest jeszcze przygotowa-

na do uwalniania transgenów do środowi-

ska, a pośpiech i pochopne działanie może 

doprowadzić do nieobliczalnych i nieodwra-

calnych skutków. Jako szef jednej z grup ro-

boczych ochrony roślin (w latach 90.) Świa-

towej Organizacji Ogrodniczej, skupiającej 

50 wybitnych specjalistów, także w dziedzinie 

GMO, mam wiarygodny dopływ informa-

cji. Uczestnicząc w Europejskiej Konferencji 

Ochrony Roślin w maju 2005 roku w Bel-

gii, przeprowadziłem szereg konsultacji na 

temat upraw roślin transgenicznych z wie-

loma niezależnymi specjalistami.

Wnioski z konsultacji są następujące:

1. Obecnie brak jest jeszcze rzetelnych ba-

dań na temat skutków szerokiego uwolnienia 

do środowiska organizmów GMO. Komisja 

Europejska w chwili obecnej jest na etapie 

prac dotyczących ustalenia metod i zakresu 

badań, jakie będą wymagane przy rejestracji 

organizmów GMO do uwalniania w środo-

wisku. W roślinach transgenicznych tworzą 

się nowe rodzaje protein oraz występuje duża 

koncentracja endotoksyn BT, które mogą po-

wodować alergie i szkodliwie wpływać na 

zdrowie. Klinicznie stwierdzono, że soja trans-

geniczna (uzyskana przez transformację genu 

z orzeszka brazylijskiego do soi konwencjo-

nalnej) oraz niektóre odmiany kukurydzy 

transgenicznej wywołują alergie.

2. Pośpiech i szerokie uwolnienie do śro-

dowiska transgenów bez wyników rzetelnych 

badań („zaczynanie od końca”), jakie będą 

wymagane przez Komisję, należy traktować 

jako brak wyobraźni i odpowiedzialności. 

Stosunkowo największym zagrożeniem ze 

strony GMO jest dopuszczenie do uprawy 

roślin transgenicznych (import nasion i sa-

dzeniaków), które mogą zanieczyścić całe 

środowisko i wyprzeć uprawy ekologiczne 

i integrowane. Przetworzona żywność trans-

geniczna podlega obowiązkowi znakowania; 

konsument ma możliwość wyboru.

3. Nie do końca sprawdziły się oczekiwa-

nia dotyczące zwiększenia plonów i zmniej-

szenie stosowania środków chemicznych po 

wprowadzeniu do praktyki upraw GMO. Wie-

le doświadczeń polowych w ostatnich latach 

wykazało obniżenie plonów upraw transge-

nicznych: soi, rzepaku, buraków cukrowych 

od 5 do 10% w stosunku do tradycyjnych od-

mian tych roślin. Także w wielu wypadkach 

nie zmniejszyła się ilość stosowanych insekty-

cydów w transgenicznych uprawach z genem 

BT. Powodem tego może być uodpornienie 

się szkodników w stosunku do endotoksyn 

BT, co ostatnio stwierdzono w Indiach i Chi-

nach. Rolnicy w krajach, które dopuściły do 

uwalniania transgenów w rolnictwie, poniosą 

dodatkowe koszty związane z obowiązkowym 

zakupem materiału siewnego i wysadkowego 

dostarczanych przez firmy biotechnologicz-

ne. Poza tym, zgodnie z prawem unijnym, 

rolnicy którzy wprowadzą do uprawy rośli-

ny transgeniczne, w razie zanieczyszczenia 

transgenami upraw sąsiadów, poniosą kar-

ną odpowiedzialność.

4. Endotoksyny BT zawarte w roślinach 

transgenicznych, odpornych na szkodniki z rzę-

dów Lepidoptera i Coleopteraem, ze względu na 

wysoką ich koncentrację, w wielu wypadkach 

są bardziej niebezpieczne dla zdrowia ludzi niż 

racjonalnie stosowane środki ochrony roślin. 

Transgeniczna odmiana ziemniaków Newleaf, 

odporna na stonkę, została wykreślona z reje-

stru w Stanach Zjednoczonych ze względu na 

niewyjaśniony wpływ na zdrowie endotoksyn 

BT i zablokowanie jej sprzedaży w supermar-

ketach. Obecnie czynione są starania o zareje-

strowanie odmiany Newleaf w którymś z kra-

jów Europy środkowo-wschodniej.

5. Pyłek z roślin transgenicznych może 

utrzymywać się w powietrzu do kilku go-

dzin, a przy odpowiedniej prędkości wiatru 

przenosi się na odległość wielu kilometrów. 

W związku z tym, niemożliwe jest współist-

nienie obok siebie upraw ekologicznych, inte-

growanych i konwencjonalnych z uprawami 

transgenicznymi.

6. Kilku ekspertów zwróciło uwagę na 

potrzebę poważnego traktowania wniosków 

z protokołu Kartageńskiego i ze Szczytu Zie-

mi w Rio de Janeiro, których sygnatariuszem 

jest także Polska, nakazujące stosować dale-

ko idącą zasadę przezorności oraz traktować 

ochronę środowiska naturalnego i zdrowia 

ludzi jako najważniejszy problem, który wi-

nien być zawsze w centrum uwagi każdego 

działania człowieka.

7. Jeden z ekspertów zwrócił uwagę na fakt, 

że w genotypach organizmów żywych występu-

ją uśpione komórki wirusów i bakterii. Wpro-

wadzone do nich transgeny mogą powodować 

reaktywację utajonych form mikroorganizmów 

oraz nieprzewidywalne rekombinacje i muta-

cje drobnoustrojów, prowadzące do rozwoju 

nowych generacji chorobotwórczych mikroor-

ganizmów, groźniejszych od wirusa SARS.

8. Ostatnio także z Rosji nadchodzą nie-

pokojące informacje o szkodliwym wpływie 

na środowisko transgenów; m.in. najnowsze 

wyniki badań prof. Ermakowej z Instytutu 

Neurologii Rosyjskiej Akademii Nauk.

9. W związku z tym, jeżeli będą podejrzenia 

ze strony rosyjskiej i niektórych innych kra-

jów o stosowaniu w Polsce GMO, powstaną 

dodatkowe trudności z eksportem produktów 

roślinnych i zwierzęcych. Należy bezwzględ-

nie przedłużyć moratorium na uwolnienie do 

środowiska GMO do czasu rzetelnego wyja-

śnienia wielu zastrzeżeń podawanych przez 

niezależnych ekspertów, a następnie podjąć 

pozytywną lub negatywną decyzję.

Alternatywą dla transgeniki jest rolnictwo 

integrowane, zapewniające wysokie ilościowo, 

a także dobre jakościowo zbiory. Polska ma 

dużą szansę na integrowaną produkcję i eksport 

zdrowej, niezanieczyszczonej transgenami i in-

nymi szkodliwymi substancjami żywności.

Nie należy uprzedzać się z góry do wszyst-

kiego, co wiąże się z organizmami transgenicz-

nymi, ale umożliwić naukowcom prowadzenie 

badań, z zachowaniem szczególnej ostrożności 

w warunkach odizolowanych od środowiska, 

stwarzając szansę na nowe, unikalne odkry-

cia, szczególnie w medycynie i farmacji.

prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko

Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach
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Krakowska Deklaracja 
dla Europy Wolnej od GMO

24 lutego 2006 r. przedstawiciele Ruchu 
Europa Wolna od GMO, reprezentujący 
rolników, urzędników, polityków i działa-
czy z 14 krajów Europy, podpisali „De-
klarację Krakowską dla Europy Wolnej 
od GMO”. Wezwali w niej rządy państw 
europejskich oraz Komisję Europejską 
do uszanowania głosu obywateli i wstrzy-
mania importu, sprzedaży i upraw gene-
tycznie modyfikowanej żywności oraz na-
sion. Deklarację zaaprobowało również 120 
uczestników z 15 krajów Europy podczas 
Konferencji „Solidarne NIE dla GMO”, 
zorganizowanej przez ICPPC – Między-
narodową Koalicję dla Ochrony Polskiej 
Wsi (www.gmo.icppc.pl).

JADWIGA ŁOPATA

MIĘDZYNARODOWA KOALICJA 

DLA OCHRONY POLSKIEJ WSI

My, przedstawiciele rolników, władz lokalnych, polityków i działa-

czy społecznych, będący uczestnikami konferencji „Solidarne NIE dla 

GMO”, która odbyła się w Krakowie 24 lutego 2006 roku, wzywamy 

rządy państw europejskich oraz Komisję Europejską do uszanowania gło-

su obywateli i tym samym wstrzymania wszelkiego importu, sprzedaży 

i upraw genetycznie modyfikowanej żywności i nasion.

Aby to osiągnąć, popieramy wprowadzenie DZIESIĘCIOLETNIEGO 

MORATORIUM na wszelkie genetycznie modyfikowane organizmy na 

terenie Europy. Chcemy również, aby zarówno teraz, jak i w przyszłości, 

przeznaczano fundusze na badania i rozwój różnorodnych systemów za-

rządzania sprzyjających środowisku, które utrzymują i poprawiają dłu-

goterminową urodzajność, bioróżnorodność i dobry stan naszej rodzimej 

ziemi, roślin i zwierząt.

Kraków, 24.02.2006 r.

KOMUNIKAT DLA POZARZĄDOWYCH ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
baza danych organizacji i projektów edukacyjnych

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” przygotowuje ogólnopolską bazę danych po-
zarządowych organizacji ekologicznych, a także realizowanych przez nie projektów edukacyjnych. Baza 
ta zostanie umieszczona w Internecie na stronie Ministerstwa Środowiska oraz rozesłana na płytach 
CD do zainteresowanych instytucji.

Zwracamy się z apelem i jednocześnie ofertą do wszystkich polskich organizacji ekologicznych, 
o zamieszczenie w tworzonej bazie aktualnych informacji na temat swój i prowadzonych przez siebie 
projektów. Można to robić do 30 kwietnia 2006 r. (informacje dodane po tym terminie znajdą się w ba-
zie, ale nie zostaną już umieszczone na płycie CD) pod tymczasowym adresem http://riop.e-surf.pl. 
Szczegółowe informacje można też znaleźć pod adresem: http://www.salamandra.org.pl/news/in-

dex.php?id=92.

Baza tworzona jest we współpracy z firmą informatyczną E-surf na zlecenie Biura Edukacji Ekolo-
gicznej i Komunikacji Społecznej Ministerstwa Środowiska, a finansuje ją Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.
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T
ym razem na zjazd bliżej mieli nauczy-

ciele z terenów południowo-zachodniej 

części kraju jako zadośćuczynienie za wielo-

letnie dojazdy na północny-wschód Polski (np. 

do Olsztyna, Torunia, Iławy). Uczestników 

było niewielu, bo ponad stu (w przeszłości 

bywało ponad trzystu), a program też nieco 

uboższy. Na szczęście, nie ucierpiała jakość. 

Nad nią nieustannie, z wielkim wyczuciem 

i zaangażowaniem, czuwa dr Józefina Turło 

wraz ze swoim zespołem z Instytutu Fizyki 

Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. 

Program był urozmaicony; ciekawe wykła-

dy plenarne oraz warsztaty przewidziane dla 

mniejszej liczby uczestników. W przerwach, 

między wybranymi zajęciami, można było 

zapoznać się z ofertą wydawniczą licznych 

szkolnych wydawnictw. Było też miejsce dla 

nauczycieli chcących opublikować swoje po-

mysły i osiągnięcia dydaktyczne w formie 

posteru podczas sesji plakatowej. Oczywi-

ście sprawy Stowarzyszenia porusza się za-

wsze podczas Walnego Zgromadzenia, które 

uchwala również główne kierunki działalności 

na rok następny oraz planuje miejsce kolejne-

go Zjazdu. Nie ukrywam, że przy tej okazji 

od kilku lat my, wrocławianki, czujemy na 

sobie oczekujące spojrzenia organizatorów 

i myślę, że nasze miasto mógłoby wzbogacić 

swój kalendarz wydarzeń naukowych, orga-

nizując np. XIV Zjazd (zabobonnie przecze-

kując trzynasty).

Wśród wykładowców tym razem przewa-

żali, jak przystało na gospodarzy, naukowcy 

Uniwersytetu Opolskiego, ale obecne były 

też inne ośrodki akademickie. Wykład inau-

guracyjny pt. „Fizyka w instrumentach mu-

zycznych”, który zawierał wiele elementów 

inspirujących nauczycieli do wykorzystania 

podczas nauczania akustyki, wygłosił prof. 

Jan Gaj (Uniwersytet Warszawski). W wy-

kładzie pt. „Mity naukowe” dr Ewa Pawelec 

(Uniwersytet Opolski) zawarła liczne przy-

kłady legend i mitów służących do popula-

ryzacji wiedzy przyrodniczej... zazdrosny 

o matematyków Nobel, cieknące szkło, nie-

lotny trzmiel... – kogóż to nie zafascynuje? 

Profesor Adam Latała z Uniwersytetu Opol-

skiego wyczerpująco przedstawił temat pt. 

„Wykorzystanie biotechnologii w ochronie 

środowiska, medycynie i przemyśle spożyw-

czym”, ukazujący zastosowanie biotechnolo-

gii w różnych dziedzinach nauki i gospodar-

ki. Doktor Krzysztof Migała z Uniwersytetu 

Wrocławskiego w wykładzie pt. „Tendencje 

zmian w klimacie Polski, Europy i świa-

ta” ukazał wpływ czynników naturalnych 

(astronomicznych i ziemskich) oraz antro-

pogenicznych w ujęciu historycznym, jak 

również współcześnie dostrzegane objawy 

XII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, pod hasłem „Kwartet 

przyrodniczy w doświadczeniach”, odbył się w dniach 23–25 września 2005 r. w Opolu. Gospodarzem był Uniwer-

sytet Opolski, a stroną programową zajmował się Zarząd PSNPP, przy znaczącym udziale Pracowni Dydaktyki In-

stytutu Fizyki Uniwersytetu w Toruniu pod kierunkiem dr Józefiny Turło.

EWA GOJDŹ-CZUPRY

KWARTET PRZYRODNICZY 
W DOŚWIADCZENIACH

XII Ogólnopolski Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
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na temat „Innowacje w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki”
zapowiadany przez dr Józefinę Turło

Peter Holub z Austrii przed wystąpieniem
na temat „Innowacje w nauczaniu 
przedmiotów przyrodniczych i matematyki”
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zmian klimatu w skali globalnej. Było to 

interesujące, świeże ujęcie, tak często po-

dejmowanego ostatnio tematu.

W
ykład końcowy pt. „Dinozaury w oko-

licy Opola” wygłosił w ostatnim dniu 

dr Krzysztof Spałek (Uniwersytet Opolski). 

Wbrew moim oczekiwaniom, ten właśnie wy-

kład zapadł mi w pamięć. Na pewno pojadę 

na wycieczkę z uczniami mojej szkoły do 

Krasiejowa pod Opolem. Tam właśnie, we-

dług opowiadania wykładowcy, wśród złóż 

iłów odkryto jedno z największych na świe-

cie nagromadzeń skamieniałych kości tria-

sowych płazów, gadów, w tym liczne i dość 

kompletne fragmenty szkieletu silezaura (Sile-

saurus opolensis) oraz skamieniałości roślin, 

bezkręgowców, ryb i płazów z tego okresu. 

Oglądając slajdy prezentacji, byłam naprawdę 

zaskoczona, że tak blisko (czyli „cudze chwa-

licie, swego nie znacie”) mamy taką paleon-

tologiczną perełkę. Na dodatek wykładowca, 

obecnie adiunkt w Katedrze Botaniki Uniwer-

sytetu Opolskiego, sprowokowany pytaniami 

słuchaczy o historię tego odkrycia, okazał się 

jej cichym bohaterem. To właśnie on jako nie-

znany nikomu młody człowiek, uczeń szkoły 

średniej, w latach osiemdziesiątych dostrzegł 

na terenie kopalni zadziwiające skamieniałe 

kości i chciał nimi zainteresować pobliskie 

urzędy, ale do tego stopnia nie-

skutecznie, że w rezultacie nie 

tylko dał sobie spokój z odkry-

ciami, ale nawet zrezygnował 

z pasjonującej go paleontologii 

i zachowawczo został studen-

tem botaniki na Uniwersytecie 

Wrocławskim.

Urzędnicy pobliskich insty-

tucji w niezwykłych wykopali-

skach konsekwentnie widzieli 

tylko „krowie gnaty” i pomy-

śleć, co by było, gdyby nie za-

interesowanie przedstawiciela 

amerykańskiego stowarzyszenia 

paleontologicznego, które do-

prowadziło do profesjonalnych 

badań naukowych przeprowa-

dzonych dużo później, w latach 

1998–2000. Wykopane okazy 

są teraz eksponowane w licz-

nych muzeach, m.in. w Pała-

cu Kultury i Nauki w Warszawie. W chwili 

obecnej w Krasiejowie buduje się muzeum 

z prawdziwego zdarzenia, do którego wrócą 

eksponaty rozproszone po całej Europie. Na 

razie czynne jest, prowizoryczne, ale bardzo 

ciekawe, muzeum w budynku byłej szkoły. 

Zachęcam wszystkich do odwiedzenia tego 

miejsca (koleżanka Magda Michalska już była 

i poleca). Podstawowe informa-

cje można znaleźć na stronie 

http://www.dinopark.pl.

C
zęść warsztatowa Zjazdu 

trwała całą sobotę i w nie-

dzielę do południa. Nie spo-

sób omówić wszystkie zajęcia, 

bo niestety, niemożliwe było 

uczestniczenie we wszystkich. 

Równolegle odbywało się pięć 

warsztatów, na szczęście, niektó-

re powtarzano. Bardzo ciekawy 

nowy projekt pt. „TI pomaga 

zrozumieć przyrodę – PRO-

JEKT IT FOR US” zaprezen-

towały Małgorzata Chmurska 

i Elżbieta Kawecka z Ośrodka 

Edukacji Informatycznej i Za-

stosowań Komputerów w War-

szawie. Wspomniany ośrodek 

został koordynatorem europej-

skiego projektu „IT for US – Information 

Technology for Understanding Science”, re-

alizowanego w ramach programu Sokrates-

Comenius. Program ma trwać trzy lata (do 

2007 roku). W czasie warsztatów przedsta-

wiono propozycję współpracy dla nauczycieli 

fizyki, chemii i biologii szkół ponadpodsta-

wowych. Ten sam ośrodek reprezentowany 

był przez Annę Grzybowską i Małgorzatę 

Witecką, które przedstawiły propozycję cie-

kawej lekcji z geografii z wykorzystaniem 

Systemów Informacji Geograficznej (GIS), 

będącymi źródłem informacji geograficznej, 

umożliwiającymi stworzenie mapy numerycznej 

terenu. OEI i ZK w Warszawie, wraz z firmą 

ESRI Polska, postanowiły przygotować pa-

kiet edukacyjny dla polskich szkół taki, który 

spełnia standardy europejskie. Pakiet składa 

się z programu ArcView, umożliwiającego 

analizę wielu zjawisk i danych geograficz-

nych, oraz z materiałów metodycznych dla 

nauczycieli zawierających przykłady lekcji 

geografii na poziomie gimnazjum i liceum. 

Osobiście żywię wielką wdzięczność i zaufa-

nie do OEI i ZK w Warszawie za dotychcza-

sowe kontakty oraz szkolenia i mam nadzie-

ję, że i tym razem współpraca w zakresie te-

stowania lekcji w ramach projektu IT for US 

będzie ciekawym doświadczeniem dla mnie 

i moich uczniów.
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Panie Elżbieta Kawecka i Małgorzata Chmurska
podczas pracy w prezydium walnego zgromadzenia

Panie Elżbieta Kawecka i Małgorzata Chmurska
podczas pracy w prezydium walnego zgromadzenia
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Z
agranicznymi gośćmi Zjazdu byli Peter 

Hołub z Austrii, prezentujący wykorzy-

stanie mikroskopu na lekcjach biologii w opar-

ciu o moduł „Komórka” w ramach progra-

mu Socrates-Comenius TEWISE (Training 

exsperimental work in science education for 

teachers and teacher students), oraz prof. Ivo 

Weronik ze Słowenii prezentujący Projekt 

TEWISE – Akustyka.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się też 

warsztaty pt. „Cztery żywioły”, prezentowa-

ne przez zespół: prof. Krzysztof Szczegot, dr 

Antoni Maj, Iwona Gmoch oraz Studenckie 

Koło Naukowe Chemików z Uniwersytetu 

Opolskiego. W laboratorium Zakładu Che-

mii Ekologicznej dr Jacek Lipok i prof. Piotr 

Wieczorek przeprowadzili zajęcia z pokazem 

eksperymentów wydzielania substancji ze źró-

deł roślinnych, wykorzystując techniki eks-

trakcji i ich rozdzielanie metodami chroma-

tograficznymi. Zespół toruński z Pracowni 

Dydaktyki Fizyki UMK zaprezentował film 

o tym, jak przygotowani przez nich uczniowie 

VIII LO w Toruniu, wcielali się w uczniów 

Marii Skłodowskiej-Curie podczas V Festi-

walu Nauki i według zapisków Izabele Cha-

vannes, uczennicy szkoły założonej przez 

naszą rodaczkę i demonstrowali ciekawe 

doświadczenia. Warsztat nosił tytuł „Przy-

rodnicze lekcje Marii Skłodowskiej-Curie 

z początku XX wieku”. Wreszcie, w dużej 

sali wykładowej odbył się prawdziwy show 

w wykonaniu dra Andrzeja Trzebuniaka (In-

stytut Fizyki UO) pt. „Zrozumieć świat – pre-

zentacje doświadczeń”. Prawdziwa uczta dla 

miłośników eksperymentu pt. „DIALOG ze 

światem przyrody” to słowa samego autora 

i wykonawcy doświadczeń w jednej osobie. 

Wśród nauczycielskich pokazów (również 

w sesji plakatowej) panowała ogromna róż-

norodność tematów; bo temat przewodni wła-

ściwie nikogo „nie ograniczał”. W kwartecie 

grali biolodzy, geografowie, chemicy i fizycy, 

zadziwiając pomysłowością.

M
yślę, że najlepszą wykładnią znaczenia 

tych spotkań dla mnie, zarówno pod 

względem możliwości rozwoju, jak i z czy-

sto towarzyskich powodów, jest fakt, że po-

cząwszy od II Zjazdu (odbywał się w moim 

rodzinnym mieście Grudziądzu) nie opuści-

łam ani jednego. Trzeba naprawdę ogrom-

nej determinacji, aby zdobyć tylu wiernych 

sympatyków i aktywnych uczestników. Przy-

pominam sobie, jak przed dziesięciu laty dr 

Józefina Turło, podczas jednego z pierw-

szych zjazdów zdradzała nam swoją wizję 

takiej oferty warsztatów, aby każdy mógł 

znaleźć dla siebie coś naprawdę interesują-

cego, wybierając jeden z kilku warsztatów, 

odbywających się w tym samym czasie. No 

i doczekała się, a raczej dorobiła – dla tego 

tak wszyscy ją kochamy. Ta forma jest już 

utrwalona, ale ciągle się rozwija i doskona-

li. Gorąco gratuluję organizatorom Zjazdu, 

a Zarządowi Stowarzyszenia życzę wytrwa-

łości i jak najdłuższej hossy, czyniąc w ich 

stronę głęboki ukłon!

MGR EWA GOJDŹ-CZUPRY, CZŁONEK PSNPP

NAUCZYCIELKA LO NR XI WE WROCŁAWIU

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przed-

miotów Przyrodniczych z siedzibą w Toruniu 

powstało w 1993 r. z inicjatywy grupy nauczycieli 

biologii, chemii, geografii i fizyki. Stowarzyszenie 

jest członkiem organizacji International Council 

of Associations for Science Education (ICASE), 

współpracuje z podobnymi stowarzyszeniami 

w Europie. Wydaje biuletyn pt. „,Nauczanie 

przedmiotów przyrodniczych” (kwartalnik), 

organizuje ogólnopolskie konkursy dla szkół 

oraz coroczne ogólnopolskie zjazdy nauczycie-

li. Więcej informacji na stronie internetowej 

http://psnpp.oeiizk.waw.pl/.
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W szyscy uczniowie z Krzydliny brali 

udział w krajowej akcji „Sprzątanie 

Świata”. Przeprowadzili obserwację najbliż-

szej okolicy i sporządzili mapy, na których 

zaznaczyli położenie nielegalnych wysypisk 

śmieci. Materiały przekazane zostały do Wy-

działu Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

i Gminy w Wołowie celem ich wykorzystania 

podczas prac nad poprawą stanu środowiska 

naturalnego naszej gminy.

Nawiązaliśmy również owocną współ-

pracę z Kołem Łowieckim „Daniel”, co 

znalazło wyraz w dokarmiania przez mło-

dzież szkolną dzikich mieszkańców lasów. 

Z inicjatywy uczniów akcja otrzymała mia-

no „Zwierzęca stołówka” i przybrała formę 

różnych konkursów. Nasi wychowankowie 

współzawodniczyli w zbiórce różnorodnej 

karmy dla zwierząt m.in. żołędzi. Aby za-

chęcić swoich kolegów wykonali gazetkę 

szkolną. Znalazły się na niej prace plastyczne 

i wiersze o zwierzętach oraz wywiad ucznia 

klasy piątej z miejscowym myśliwym, pa-

nem T. Grudkowskim, wzbogacający wie-

dzę dzieci o trybie i warunkach życia miesz-

kańców lasu na naszym terenie. W wyniku 

konkursu otrzymaliśmy w nagrodę aparat 

cyfrowy, który umożliwia dokumentowanie 

życia szkoły, w tym również działań ekolo-

gicznych. Ponadto uczniowie naszej szkoły 

zaproszeni zostali przez Koło Łowieckie na 

targi łowieckie we Wrocławiu, gdzie przy-

gotowano dla nich wiele atrakcji.

Do działań ekologicznych włączyliśmy 

również dzieci z klas najmłodszych, które 

wzięły udział w konkursie pt. „Liściaki”. 

Uczniowie klasy czwartej wykonali dodat-

kowo zielniki. Wyróżnione prace znalazły się 

na wystawie, a ich autorzy otrzymali dyplomy 

podczas apelu szkolnego.

W ramach poznawania różnych form 

ochrony przyrody w Polsce uczniowie wy-

konali obrazkowe mapy Polski z naniesiony-

mi Parkami Narodowymi. Uczniowie klasy 

piątej, w ramach propagowania akcji ekolo-

gicznych na terenie szkoły, wykonali gazet-

ki pod tytułem „ABC ochrony środowiska” 

i „Dbając o środowisko dbasz o siebie”.

N iestety, nie zostało zrealizowane pla-

nowane nawiązanie współpracy z Ligą 

Ochrony Przyrody. Powodem było wcześniej-

sze przystąpienie do współdziałania z Ko-

łem Łowieckim, co znacznie ograniczyło 

nasz wolny czas i uniemożliwiło wykona-

nie tego zadania.

MGR MARIA PERZYŃSKA

NAUCZYCIELKA PRZYRODY 

UWRAŻLIWIAĆUWRAŻLIWIAĆ
na potrzeby Ziemina potrzeby Ziemi

MARIA PERZYŃSKA

Realizacja programu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej, w roku szkolnym 2005/2006, 

polegała na szeregu działań przeprowadzonych zarówno w środowisku lokalnym, jak i na terenie szkoły.

fotoreportaż

na okładce!

fo
t. M

a
ria

 P
e
rzy

ń
sk

a

Mapka Polski
z zaznaczonymi 
parkami narodowymi
 oraz rezerwatami
biosfery UNESCO

Mapka Polski
z zaznaczonymi 
parkami narodowymi
 oraz rezerwatami
biosfery UNESCO



26 ZIELONA PLANETA 1 (64)/2006

L ecę do Anglii, wspominając wcześniejsze 

tam pobyty. Większość z nich związana 

była z pracą zawodową, więc podczas lotów 

uwagę moją skupiały jakieś materiały konfe-

rencyjne, rachunki itp. Tym razem lecę cał-

kiem prywatnie. Kraj ten interesował mnie od 

dziecka, bo mieszkali w nim moi wujkowie, 

których za kanał La Manche zagnała wojenna 

zawierucha. Gdy na zaproszenie jednego z nich 

pojechałam tam pierwszy raz, pokonując całą 

trasę pociągiem, w mojej pamięci zapisał się 

przejazd przez Berlin: ponurość i szczegóło-

we kontrole z jednej strony i blask neonów 

po drugiej stronie muru. Potem była Holan-

dia i gromady ludzi na rowerach, przeprawa 

statkiem i wreszcie Anglia z jej lewostronnym 

ruchem i okopconymi budynkami.

Ponieważ studiowałam biologię, ciocia 

zabrała mnie do zoo, gdzie londyńską pan-

dę przekonywano do pokochania, przywie-

zionego tu w celach prokreacyjnych, samca 

z Rosji. Zaangażowani londyńczycy nosili 

parasole z napisem „Good luck Chi Chi & 

An An”. Wszędzie było mnóstwo plakatów, 

a prasa donosiła o każdym sygnale zapowia-

dającym gody. Wyglądało to tak, jakby dla 

wszystkich najważniejsze było to, żeby ten 

zagrożony gatunek przetrwał choćby w nie-

woli. Niestety, mimo starań swatów i swatek, 

pandziątek się nie doczekano. Myślę, że narze-

czonych po prostu krępowały kamery filmowe 

i całe to hałaśliwe zamieszanie, a „becikowe” 

jako zachęta jeszcze nie było znane.

Podczas pierwszego pobytu w Anglii, ogrom-

ne wrażenie zrobiły na mnie pikiety agitujące 

do składania podpisów na różnych petycjach. 

Jedna z nich domagała się od władz zakazu 

przepisywania przez lekarzy środków antykon-

cepcyjnych młodym dziewczętom bez zgody 

rodziców. W części środowiska medycznego 

Anglii pojawiły się głosy niepokoju o skutki, 

jakie hormonalna antykoncepcja może poka-

zać w kolejnych pokoleniach. Przewidywano 

wzrost bezpłodności u kobiet stusujących pi-

gułki, a także u ich córek (również tych, które 

antykoncepcji nie będą stosowały). Obawiano 

się, że niebawem trzeba będzie szukać metod 

zastępczych dla naturalnej prokreacji...

M oje rozmyślania przerywa panienka 

z obsługi, zapraszająca do kupienia 

napoju. Tanie linie mają to do siebie, że są 

tanio obsługiwane i nie rozpuszczają pasa-

żerów wyszukanym cateringiem. To mi nie 

przeszkadza. Pewien niepokój wywołuje tyl-

ko we mnie nastrój na pokładzie, przypomi-

nający podróż autobusem, oraz młodziutka 

i zbyt rozbawiona jak na czasy terroryzmu 

obsługa. Załoga powinna dawać mi poczucie 

bezpieczeństwa, a głód mogę zaspokoić do-

mową kanapką i... widokami z poziomu lecą-

cego bociana. Dotąd przeszkadzał mi w tym 

widok śmietnika, jaki pozostaje po spożyciu 

posiłku w aluminiowych i plastikowych po-

jemniczkach. W czasie pierwszych podróży 

lotniczych miewałam dylematy, czy „wypa-

da” te pojemniczki zabrać ze sobą.

Rozglądam się i stwierdzam, że tanie loty 

chyba naprawdę służą środowisku. Niewielu 

pasażerów popija kawę z firmowych kubków, 

za to spora część wcina własne kanapki. Tylko 

ten spalinowy ogon, który snuje się za nami, 

a z ziemi wygląda tak niewinnie biało...

W racając do wspomnień, zatrzymuję się 

w angielskim banku, w którym pierwszy 

raz w życiu zobaczyłam coś, co ktoś nazwał 

plastikowym pieniądzem. Pamiętam swoje 

zdumienie i próby zrozumienia „jak to dzia-

ła?”. Moje zdumienie potęgowały obserwa-

cje w sklepach, gdzie podglądnęłam, iż nie-

którzy klienci, mają w portfelach po kilka 

kart i oprócz zakupów przeprowadzają za 

ich pomocą jakieś, niezrozumiałe dla mnie, 

transakcje. Wszystkiemu towarzyszyła swoista 

„pip!-muzyka”. Częstotliwość tego dźwięku 

w większych sklepach była wręcz poraża-

jąca. Co gorsza, kojarzyła mi się z koszy-

kami pełnymi wszelkich dóbr, jakich u nas 

brakowało. O ubocznych skutkach perfekcji 

usprawniania zakupów (tak naprawdę to nie 

zakupów, ale sprzedaży) zdałam sobie spra-

wę nieco później. 

Plastikowa karta coraz śmielej wkraczała 

w moje życie. Gdy po kilku latach powtórnie 

znalazłam się w znanym mi wcześniej colle-

ge’u, wręczono mi kartę, która jak magiczna 

różdżka otwierała przede mną wszelkie kole-

dżowe wejścia: pip! – jestem w bibliotece, pip! 

– wchodzę do sali komputerowej, pip! dostaję 

lunch, pip! – pożyczam rower, pip! – urucha-

miam kserograf, pip!.. Z ulgą uświadamiam 

sobie, że tym razem nie będę potrzebować 

żadnej „pip!-karty”, poza kartą płatniczą. Do 

biblioteki poszłabym nawet chętnie, ale kse-

rowanie zawsze mnie stresuje. Mam prze-

konanie, że gdyby z kserografów korzystali 

wyłącznie tylko sami ekolodzy (wtedy, gdy 

jest to naprawdę konieczne), byłby to wielki 

krok na drodze do ekorozwoju.

S chodzimy do lądowania, samolot przela-

tuje tuż nad zapełnioną pojazdami auto-

stradą. Te, które kierują się w stronę Londynu, 

stoją w długim korku. Na szczęście lotnisko 

ma z centrum dobre połączenie kolejowe i naj-

lepiej kupić od załogi samolotu bilet albo... 

no właśnie!.. przypomina mi się rada córki, 

z którą mam się tam spotkać: „Mamuś, zaraz 

po wylądowaniu kup sobie taką „pip!-kartę” 

na wszystkie przejazdy w Londynie...”

DR MARIA KUŹNIARZ

Siedzę w samolocie tak zwanych „tanich linii”, zawieszona gdzieś między ziemią a niebem. Za oknem chmury jak piana 

na bezy, a poprzez warkot silnika dociera do mnie czyjaś radosna uwaga: „Tu, na górze, zawsze świeci słońce!”.

Pip!.. czy to postęp?Pip!.. czy to postęp?
MARIA KUŹNIARZ
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