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W śród wielu naukowców istnieje zgodna 

opinia, że problem modyfikacji gene-

tycznej wymaga jeszcze wielu badań i wyja-

śnień. Niezależni eksperci alarmują, że ryzy-

ko uwalniania organizmów transgenicznych 

jest większe niż dotychczas przypuszczano. 

Zgodnie z informacjami wybitnych genety-

ków, istnieją następujące zagrożenia (oczywi-

ście nie są to wszystkie zagrożenia, ponieważ 

wielu nie można nawet przewidzieć):

1. W roślinach transgenicznych tworzą 

się nowe rodzaje protein, które mogą wywo-

ływać alergie u ludzi spożywających trans-

geniczne rośliny i wdychających ich pyłek. 

Reymond (2000) donosi, że endotoksyny Cry 

9C.BT, występujące w odpornej na szkodniki 

kukurydzy transgenicznej Stark Link, mogą 

powodować alergie. Także Kleter (2003, in-

formacja osobista) donosi, że soja transge-

niczna, uzyskana przez transformację genu 

z orzeszka brazylijskiego do soi konwencjo-

nalnej, wywołuje alergię. Problem wymaga 

rzetelnego wyjaśnienia przez niezależnych 

ekspertów Unii, WHO, FAO, SCP i innych 

ważnych instytucji zajmujących się tą pro-

blematyką (Burks 1995, Kleter 2002, Kuiper  

2001, Raymond 2000, Taylor 1997).

2. Rośliny odporne na szkodniki z genem 

BT zawierają znaczną ilość endotoksyn, silnie 

działających przeciwko szkodliwym owadom 

z przewodem pokarmowym o odczynie za-

sadowym. Zgodnie z informacją wybitnych 

gastrologów, także niektórzy ludzie, szcze-

gólnie chorzy, mają w przewodzie pokarmo-

wym odczyn obojętny lub zasadowy. Należy 

dokładnie wyjaśnić, czy nie istnieje realne nie-

bezpieczeństwo (szczególnie dla dzieci i do-

rosłych – z dolegliwościami gastrycznymi) 

spożywających rośliny transgeniczne razem 

z endotoksynami. Dotyczy to, między inny-

mi, transgenicznych ziemniaków odpornych 

na stonkę i kukurydzy odpornej na niektóre 

gatunki szkodników. Veber (2003) z Depar-

tamentu USDA informuje, że wprowadzona 

w roku 1990 do praktycznej uprawy w Sta-

nach Zjednoczonych transgeniczna odmiana 

ziemniaków Newleaf, odpornych na stonkę, 

po upływie dwóch lat od rejestracji 

została wycofana, ze względu 

na niewyjaśniony wpływ 

na zdrowie ludzi en-

dotoksyn BT, a jej 

sprzedaż przez 

supermarkety 

została zablo -

kowana.  Uczy-

niono to pod pre-

sją organizacji 

konsumenckich. 

Zgodnie z infor-

macją Vebera (2003), 

obecnie czynione są stara-

nia o zarejestrowanie transgenicznej odmia-

ny ziemniaków Newleaf w którymś z krajów 

Europy środkowo-wschodniej!

Dotyczy to także innych gatunków upraw 

transgenicznych z genem BT, np. odmiany ku-

kurydzy Event BT 11 i MON-810, zawierają-

cych znaczną ilość endotoksyn w całej rośli-

nie, włącznie z nasionami. Jedynie odmiana 

kukurydzy Event 176 nie zawiera endotoksyn 

w nasionach (Raymond 2000).

3. W technice tworzenia roślin transge-

nicznych, wraz z genem zamierzonym, może 

być też wprowadzony gen NPT-11, odporny na 

działanie antybiotyku – kanamycynę. Istnieje za-

UWOLNIENIE DO ŚRODOWISKAUWOLNIENIE DO ŚRODOWISKA
ORGANIZMÓW TRANSGENICZNYCHORGANIZMÓW TRANSGENICZNYCH
bez wyników rzetelnych badań stanowi poważne zagrożeniebez wyników rzetelnych badań stanowi poważne zagrożenie

JAN NARKIEWICZ-JODKO

Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to istoty żywe (rośliny, zwierzęta i drobnoustroje), których geny 

zostały zmienione poprzez usunięcie lub wprowadzenie nowych, często z bardzo odległych systematycznie organi-

zmów, dla uzyskania określonych cech biochemicznych, fizjologicznych lub użytkowych.
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grożenie, że po spożyciu roślin transgenicz-

nych wraz z genem odpornym na antybioty-

ki i zetknięciu się tego genu w organiźmie 

człowieka z bakteriami chorobotwórczymi, 

może nastąpić uodpornienie na działanie an-

tybiotyku. Problem wymaga rzetelnego wy-

jaśnienia (Kleter 2002).

4. Istnieje niebezpieczeństwo przeniesienia 

się pyłku z roślin transgenicznych na uprawy 

ekologiczne, integrowane i konwencjonalne. 

Plony z upraw ekologicznych zanieczyszczo-

ne organizmami transgenicznymi podlegają 

dyskwalifikacji.

W roku 2000 Komisja Europejska zle-

ciła Centrum Badawczemu Unii (Jojn Rese-

arch Center) badania dotyczące wyjaśnienia 

możliwości koegzystencji upraw tradycyj-

nych z uprawami transgenicznymi. W stycz-

niu 2002 zleceniodawca dostał udokumen-

towaną odpowiedź, że w praktyce współist-

nienie wymienionych upraw byłoby bardzo 

trudne lub w ogóle niemożliwe. Jak informu-

je Independent Science Panel (2003), pyłek 

z różnych gatunków upraw transgenicznych 

może utrzymywać się w powietrzu do kilku 

godzin, a przy odpowiedniej prędkości wiatru 

przenosi się do kilkudziesięciu kilometrów, 

zapylając po drodze uprawy tradycyjne.

Problem niekontrolowanego rozprzestrze-

niania się genetycznie zmodyfikowanych roślin 

jest poważny, także z ekonomicznego punktu 

widzenia, bo wiele osób nie chce spożywać 

roślin genetycznie zmodyfikowanych, tak-

że dalsi i bliżsi sąsiedzi rolników uprawiają-

cych GMO będą mieli zablokowany dostęp 

do znacznej części rynku. Nie będą mogli 

już sprzedawać swoich plonów jako wolnych 

od GMO (to znaczy po wyższych cenach), 

ani tym bardziej jako produkty ekologiczne 

lub z upraw integrowanych.

5. Zgodnie z prawem Unii Europejskiej, 

rolnicy, którzy wprowadzą do uprawy rośli-

ny transgeniczne, w razie zanieczyszczenia 

transgenem upraw sąsiadów poniosą surową 

karną odpowiedzialność, poza tym dojdą do-

datkowe koszty związane z obowiązkowym 

zakupem od firm biotechnologicznych ma-

teriału siewnego i wysadkowego.

Zgodnie z opinią naukowców, rośliny 

transgeniczne mogą wywołać także inne, 

potencjalne zagrożenia takie jak: niewyja-

śniony wpływ transgenów na ekotoksykolo-

gię, oddziaływanie na owady pożyteczne, 

a szczególnie wpływ pyłku z roślin transge-

nicznych na pszczoły i inne owady zapyla-

jące, oddziaływanie resztek pożniwnych na 

organizmy glebowe, rozwój superchwastów 

odpornych na herbicydy, niebezpiecznych 

dla różnorodności biologicznej (Alteri 

1998 i Alteri 1999, Hernandez 1998, Lo-

sey 1999, Mizuki 1999, Risler 1996, San-

born 1999).

Hilbeck (1998) i współautorzy zaobser-

wowali, że endotoksyny Bt występujące 

w roślinach transgenicznych odpornych na 

szkodniki, zwiększają śmiertelność drapież-

ców mszyc, do jakich należą larwy złoto-

oków (Chrysopida).

Szkodliwy wpływ pyłku z roślin transge-

nicznych w stosunku do owadów pożytecznych 

został potwierdzony przez naukowców na Świa-

towym Kongresie Entomologicznym, w sierp-

niu 2004 roku, w Australii. Może to dotyczyć 

także pszczół. Hernandez (1998) i współauto-

rzy wykazali, że Bacillus thuringiensis (sero-

typ H 34) jest patogenny w stosunku do myszy. 

Transgeniczna odmiana pomidorów Flovr Savr 

wywołuje wrzody w przewodzie pokarmowym 

szczurów, podobne do tych jakie wywołuje u lu-

dzi aspiryna. Ziemniaki transgeniczne z genem 

przebiśniegu powodują zaburzenia rozwoju or-

ganów wewnętrznych, a szczególnie przewodu 

pokarmowego u młodych szczurów – donosi 

Independent Science Panel (2003). Palm (1996) 

i współautorzy stwierdzili, że resztki pożniwne 

transgenicznej kukurydzy osłabiają minerali-

zację w glebie przez 40 dni. Rośliny odpor-

ne na glifosat tolerują duże, niedopuszczalne 

dawki herbicydów. Istnieje realne zagrożenie 

stosowania znacznie zawyżonych dawek her-

bicydów, zagrażających otaczającemu środo-

wisku i zdrowiu ludzi.

6. Istnieją możliwości niekontrolowanego 

przedostawania się transgenów do otaczają-

cego środowiska oraz ich krzyżowania się 

z różnymi grupami organizmów, prowadząc 

przez to do nieprzewidywalnych i nieobliczal-

nych skutków (Raymond 2000).

T ransgeniczne uprawy nie przyniosły ocze-

kiwanych korzyści dla rolnictwa. Inde-

pendent Science Panel (2003) donosi, że wie-

le doświadczeń polowych w ostatnich latach 

wykazało obniżenie plonów upraw transge-

nicznych soi i rzepaku, od 5 do 10 % w sto-

sunku do tradycyjnych odmian tych roślin. 

Dotyczy to także transgenicznych buraków 

cukrowych. Naukowcy wyjaśniają, że przy-

czyną obniżenia się plonów jest brak usta-

bilizowania genetycznego w GMO. Mecha-

nizm obronny genów rodzimych powoduje 

osłabienie lub inaktywację genów obcych. 

Zachodzi strukturalna, genetyczna nietrwa-

łość i brak integracji między genami, prowa-

dząca do zmniejszenia zbiorów. Także i inne 

argumenty zwolenników transgeniki, dotyczą-

ce ograniczenia stosowania pestycydów, nie 

sprawdziły się. Zgodnie z raportem USDA, 

po wytworzeniu odpornej kukurydzy i soi 

na glifosat, zużycie tego herbicydu w roku 

fo
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2003 wzrosło na wymienionych uprawach 

o około 30%.

Także w szeregu wypadków nie zmniejszyła 

się ilość stosowanych insektycydów w transge-

nicznych w uprawach z genem BT. Powodem 

tego może być uodpornienie się szkodników 

w stosunku do endotoksyn BT - informuje 

Independent Science Panel (2003).

Należy także uwzględnić fakt, że przy 

tworzeniu organizmów transgenicznych jako 

markery i promotory, umożliwiające zamie-

rzoną lokalizację i uaktywnienie przeniesio-

nego transgenu, stosowane są bakterie i wi-

rusy. Transgeny charakteryzują się silnymi 

właściwościami poziomego rozprzestrzeniania 

się do sąsiednich genomów. Naukowcy alar-

mują, że wiąże się z tym duże niebezpieczeń-

stwo dla zdrowia ludzi i zwierząt. W genoty-

pach organizmów żywych występują uśpione 

komórki wirusów i bakterii. Wprowadzone 

do nich transgeny mogą powodować reak-

tywacje utajonych form mikroorganizmów 

oraz nieprzewidywalne rekombinacje i mu-

tacje drobnoustrojów, prowadzące do roz-

woju nowych generacji chorobotwórczych 

mikroorganizmów, groźniejszych od wiru-

sa SARS! Naukowcy nazywają to terrory-

zmem biologicznym - ostrzega Independent 

Science Panel (2003). Potwierdzeniem tego 

jest przypadek, który niedawno zdarzył się 

w laboratorium biotechnologicznym w Au-

stralii. Przy manipulacji genetycznej nieszko-

dliwych mikroorganizmów powstał zabój-

czy wirus, który w krótkim czasie zniszczył 

wszystkie doświadczalne gryzonie i tylko cu-

dem nie rozprzestrzenił się na zewnątrz, a to 

już krok od katastrofy!

Podobne, niekontrolowane procesy mogą 

także zachodzić po zetknięciu się transgena 

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).

Wytworzenie i użycie przez człowieka 

organizmów transgenicznych może mieć 

także pewne cechy korzystne, szczególnie 

w medycynie i farmacji.

1. Uzyskanie szczepionki przeciwko 

wściekliźnie (Cantley 2003, Kuiper 2001, 

Zimny 2003).

2. Potencjalne możliwości uzyskiwania 

nowych, bardziej skutecznych preparatów 

farmakologicznych i szczepionek, może się 

przyczynić do znacznego postępu w medy-

cynie, szczególnie w kuracji dotychczas nie-

uleczalnych chorób. Transfer genów hamu-

jących procesy zapalne.

3. Możliwości użycia organizmów trans-

genicznych w utylizacji szkodliwych dla czło-

wieka odpadów gospodarczych, synteza bio-

degradalnej folii.

D otychczas brak jest jednak wyników 

badań, które jednoznacznie oceniłyby 

nieszkodliwość dla zdrowia ludzi organizmów 

zmodyfikowanych genetycznie. Tradycyjne 

metody stosowane do oceny żywności nie są 

w pełni przydatne w stosunku do produktów 

transgenicznych. Z tych względów, znaczna 

część najnowszych publikacji dotyczy opra-

cowania metod, które w najbliższym czasie 

będą zastosowane do oceny żywności trans-

genicznej. Przy tym nie chodzi tu o stwierdze-

nie bezwzględnej nieszkodliwości żywności 

transgenicznej, lecz porównanie jej z żyw-

nością konwencjonalną.

Znacznym utrudnieniem we właściwej oce-

nie organizmów transgenicznych jest fakt, że 

różne środowiska specjalistów, zwolenników 

i przeciwników GMO, podchodzą zbyt jedno-

stronnie do problemu, zamykają się w swoich 

wąskich kręgach i nie dochodzi do rzetelnej 

dyskusji oraz wymiany informacji.

Sądzę, że problem organizmów transge-

nicznych w naszym kraju należy traktować 

rozważnie, bez pośpiechu i emocji, „nie wy-

chodzić przed orkiestrę”. Nie zaczynać jakoby 

od końca (Malepszy 2003). Najpierw należy 

wykazać, przy pomocy wnikliwych badań, 

że organizmy transgeniczne nie stanowią za-

grożenia, a następnie rozważyć celowość ich 

wprowadzenia. Decyzje powinny być oparte 

na wynikach wnikliwych, choć kosztownych, 

badań niezależnych placówek naukowych, UE, 

FAO, WHO, SCP, OECD i innych instytucji 

Unii Europejskiej, zajmujących się tą proble-

matyką. Należy poważnie traktować wnio-

ski z protokołu Kartageńskiego i ze Szczytu 

Ziemi w Rio de Janeiro, których sygnatariu-

szem jest także Polska, nakazujące stosować 

daleko idącą zasadę przezorności oraz trakto-

wać ochronę środowiska naturalnego i zdro-

wia ludzi, jako najważniejszy problem, który 

winien być zawsze w centrum uwagi każ-

dego działania człowieka. Ważne jest także 

uczciwe informowanie społeczeństwa o ra-

cjach zwolenników i przeciwników GMO, 

w celu umożliwienia dokonywania świado-

mego wyboru.

Jednocześnie nie należy uprzedzać się 

z góry do wszystkiego co wiąże się z orga-

nizmami transgenicznymi, ale umożliwić 

naukowcom prowadzenie badań z zachowa-

niem szczególnej ostrożności w warunkach 

odizolowanych od środowiska, stwarzając 
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szansę na nowe, unikalne odkrycia, szcze-

gólnie w medycynie i farmacji.

Stosunkowo największym zagrożeniem ze 

strony GMO jest uwalnianie do środowiska 

żywych organizmów transgenicznych (materiał 

siewny, sadzeniaki). W przypadku przetwo-

rzonej żywności transgenicznej, która ustawo-

wo podlega obowiązkowi znakowania, kon-

sument ma możliwości wyboru na podstawie 

ogólnodostępnych informacji o GMO. Uwol-

nione do środowiska żywe organizmy trans-

geniczne (nasiona, sadzeniaki), ze względu 

na silne ich właściwości rozprzestrzeniania 

się, mogą zanieczyścić cały teren, a po dłuż-

szym czasie wyprzeć uprawy ekologiczne, 

integrowane i konwencjonalne, prowadząc 

do nieprzewidywalnych i nieodwracalnych 

skutków. Z tych względów należy wprowadzić 

bezwzględny zakaz na wprowadzanie mate-

riału rozmnożeniowego GMO do środowiska 

do czasu ewentualnego udowodnienia, że roz-

mnażanie organizmów transgenicznych nie 

stanowi zagrożenia dla środowiska. Skutki 

pochopnego wprowadzenia transgenów będą 

nieodwracalne i nieprzewidywalne.

Aby skutki postępu biotechnicznego nie 

wymknęły się spod kontroli, niezbędne jest 

współdziałanie władzy i wiedzy (polityków, 

naukowców, etyków, genetyków, lekarzy). Tyl-

ko to pozwoli zapanować nad rewolucją bio-

technologiczną i uniknąć katastrofy (Fuku-

jama 2004).

Wobec braku głębszego poznania problemu, 

w celu uniknięcia zagrożeń dla ludzi i środo-

wisk, obecnie należy bezwzględnie przedłu-

żyć moratorium na uwolnienie do środowiska 

żywych organizmów transgenicznych, do cza-

su wyjaśnienia istotnych spraw związanych 

z zagrożeniem i ewentualnymi korzyściami 

omawianej dziedziny biotechnologii.

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. Kon-

sumenci nie chcą pełnić roli doświadczalnych 

królików. Zdaniem niezależnych ekspertów Unii 

Europejskiej ewentualne szerokie, komercyjne 

uwolnienie do środowiska upraw transgenicz-

nych w najbliższym czasie należy traktować 

jako brak wyobraźni i odpowiedzialności.

Alternatywą dla transgeniki jest rolnictwo 

integrowane. Jest to system uprawy zapew-

niający trwale wysokie ilościowe, a przede 

wszystkim, dobre jakościowo zbiory. Plony 

uzyskane z produkcji integrowanej nie mogą 

zawierać nie tylko pozostałości pestycydów 

i endotoksyn, lecz muszą być także wolne 

od mykotoksyn, azotanów, metali ciężkich 

(ołowiu, kadmu, rtęci, cynku) i innych szko-

dliwych substancji. Rolnictwo integrowane 

dla uzyskania celów ekonomicznych wyko-

rzystuje w pierwszej kolejności metody na-

turalne, agrotechniczne i biologiczne. Pol-

ska ma dużą szansę na integrowaną produk-

cję i eksport zdrowej, nie zanieczyszczonej 

transgenami i innymi toksycznymi substan-

cjami żywności.

PROF. DR HAB. JAN NARKIEWICZ-JODKO

INSTYTUT WARZYWNICTWA W SKIERNIEWICACH,

DR HAB. NAUK PRZYRODNICZYCH AR W POZNANIU
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Wprowadzenie

Emisję zanieczyszczeń powietrza w spa-

linach można ograniczać metodami pierwot-

nymi, czyli zapobiegać tworzeniu się zanie-

czyszczeń przez optymalizację konstrukcji 

silnika i układu dolotowego paliwa, zmierza-

jącą do zmniejszenia jednostkowego zużycia 

paliwa i efektywniejszego jego spalania. Moż-

na też zmniejszać masę pojazdu. Prace takie 

są prowadzone przez wszystkich liczących 

się konstruktorów silników. Metody wtórne 

ograniczania emisji zanieczyszczeń polegają 

na ich usuwaniu ze strumienia spalin.

Pierwsze przepisy ograniczające emisję 

zanieczyszczeń w spalinach silników samo-

chodowych (tlenku węgla, węglowodorów 

i tlenków azotu) wprowadzono w 1964 r. 

w Kalifornii w USA (Environmental Cata-

lysis 1999). Wysoka emisja zanieczyszczeń, 

wynikająca z dużej liczby eksploatowanych 

pojazdów, i specyficzne warunki klimatycz-

ne (znaczne nasłonecznienie, wysokie tem-

peratury powietrza) sprzyjały tworzeniu się 

smogu tzw. kalifornijskiego, którego źródłem 

są fotochemiczne przemiany zanieczyszczeń 

pochodzących z silników, tlenków azotu i wę-

glowodorów. Tam też podjęto pierwsze próby 

ograniczania emisji CO i węglowodorów po-

przez ich katalityczne dopalanie. Początkowo 

stosowano katalizatory takie, jak do utlenia-

nia organicznych zanieczyszczeń powietrza 

w przemysłowych gazach odlotowych, na ba-

zie platyny nanoszonej na ziarnisty nośnik 

γ-Al2O3, w kształcie kulek czy wytłoczek. 

Jednak w konwertorach samochodowych od-

porność mechaniczna katalizatorów ziarni-

stych była niewystarczająca, wskutek wstrzą-

sów wywołanych ruchem pojazdów szybko 

ulegały one rozkruszeniu. Z początkiem lat 

70. ubiegłego stulecia podjęto badania nad 

wytworzeniem nośnika monolitycznego 

typu „plaster miodu”, o równoległych cien-

kościennych kanalikach dla przepływających 

spalin. Wynikiem tych badań było opraco-

wanie technologii wytwarzania cienkościen-

nych nośników monolitycznych ceramicznych 

– kordierytowych (2 MgO . 2 Al2O3 . 5 SiO2) 

– a następnie również metalicznych, najczę-

ściej ze stali żaroodpornych z dodatkami. 

Zalety nośnika metalowego w porównaniu 

z ceramicznym to:

– większa powierzchnia, wynikająca z mniej-

szej grubości ścianek (0,05 mm), umożliwia-

Spaliny pochodzące ze środków transportu są obecnie głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w miastach. 

Podobnie jak we wszystkich procesach spalania, podstawowymi zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza 

atmosferycznego są tlenki węgla (COx), tlenki azotu (NOx), węglowodory (CH), a wśród nich szczególnie niebez-

pieczne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), tlenki siarki, pyły – tzw. sadza dieslowska. Wielkość 

emisji zależy od rodzaju i wielkości silnika, sposobu eksploatacji pojazdu, rodzaju paliwa i sposobu jego spalania.

ANNA MUSIALIK-PIOTROWSKA

Część 2. Oczyszczanie spalin z silników benzynowych
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jąca szybszą dyfuzję reagentów do miejsc ak-

tywnych, a więc i szybkość reakcji,

– większy przekrój swobodny (niższe 

opory przepływu),

– lepsze przewodnictwo cieplne pozwala-

jące na szybsze rozgrzanie katalizatora przy 

„zimnym starcie” i odprowadzenie ciepła wy-

tworzonego w wyniku reakcji.

Do wad można zaliczyć większą rozsze-

rzalność cieplną, mogącą spowodować de-

formację przy nierównomiernym nagrzaniu 

katalizatora, większą podatność na procesy 

utleniania czy korozji, a przede wszystkim bar-

dziej skomplikowaną technologię wytwarzania 

katalizatora na tego rodzaju nośniku.

Oba przedstawione typy nośników mają 

bardzo małą powierzchnię właściwą, są prak-

tycznie gładkie. Aby umożliwić naniesienie 

w sposób trwały odpowiedniej ilości czynnika 

aktywnego, nanosi się tzw. warstwę pośrednią 

(ang. washcoat), najczęściej z γ-tlenku glinu, 

stanowiącą właściwy nośnik fazy aktywnej 

katalizatora. Dopiero tak przygotowany no-

śnik impregnuje się odpowiednimi roztwo-

rami substancji katalitycznie aktywnych. Po 

wysuszeniu i wyprażeniu, w temperaturach 

rzędu 500–650°C, uzyskuje się katalizator 

o odpowiednich parametrach technicznych.

Pierwsze rozwiązania dotyczyły możli-

wości utlenienia zanieczyszczeń powietrza 

występujących w spalinach w najwyższych 

stężeniach, tj. tlenku węgla i węglowodo-

rów. Podstawowym czynnikiem katalitycz-

nie aktywnym do utleniania tych związków 

jest platyna (Pt), ze względu na wysoką cenę 

częściowo zamieniana palladem (Pd). Jednak 

metale te okazały się wrażliwe na związki 

ołowiu, zawarte w benzynie. Aby zapobiec 

zatruwaniu katalizatorów związkami oło-

wiu, opracowano technologię wytwarzania 

benzyny bezołowiowej, która znalazła już 

powszechne zastosowanie. Dla zapewnienia 

odpowiednich parametrów przeciwstukowych, 

benzyny bezołowiowe zawierają nieco więk-

sze ilości węglowodorów aromatycznych. Jak 

już wspomniano, większa zawartość węglo-

wodorów aromatycznych w paliwie powoduje 

wyższą emisję WWA w spalinach. Na ryc. 1. 

przedstawiono wskaźniki emisji wybranych 

WWA, występujących w najwyższych stęże-

niach, w spalinach silników Diesla zasilanych 

olejem napędowym (1) oraz silników o zapło-

nie iskrowym, zasilanych benzyną bezołowio-

wą, bez katalizatora (2) i z katalizatorem (3) 

(Rogge 1993).

Wskaźnik emisji WWA dla silników ben-

zynowych bez konwertora katalitycznego jest 

wielokrotnie wyższy niż dla pozostałych dwóch 

grup pojazdów. To powinno uświadomić użyt-

kownikom samochodów, jak wielkim zagro-

żeniem dla czystości powietrza jest zasilanie 

benzyną bezołowiową samochodów bez do-

palacza katalitycznego. Wynika stąd jeszcze 

jeden bardzo istotny problem – odpowiednia 

sprawność katalizatorów. W nowoczesnych 

samochodach żywotność katalizatora szacu-

je się na 100 tys. przejechanych kilometrów. 

O jego sprawności decydują badania diagno-

styczne składu spalin – a właściwie stężenie 

CO i węglowodorów. W pojazdach samocho-

dowych innych niż motocykl, zarejestrowanych 

po raz pierwszy na terenie RP po 30.06.1995 

[µg/km]

Ryc. 1. Wskaźnik emisji WWA dla silników Diesla (1), silników benzynowych w pojazdach bez konwertora katalitycznego (2) i z konwertorem katalitycznym (3)
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r., normy przewidują dopuszczalne stężenie 

CO na poziomie 0,5 i 0,3% obj., odpowied-

nio dla biegu jałowego i prędkości obrotowej 

silnika 2000–3000 obr./min, oraz stężenie 

węglowodorów 100 ppm, dla obu faz pracy 

silnika, i są znacznie bardziej tolerancyjne dla 

pojazdów starszych. Jednak praktyka poka-

zuje, że dopuszczane są do ruchu pojazdy nie 

spełniające wspomnianych norm.

Znaczne ilości tlenków azotu emitowanych 

w spalinach i tego konsekwencje (smog foto-

chemiczny typu kalifornijskiego) zainspiro-

wały placówki badawcze w USA do opraco-

wania katalizatora redukującego tlenki azotu 

do wolnego azotu w obecności tlenku węgla 

i węglowodorów. W efekcie zaproponowano 

układ – katalizator na bazie rodu, redukujący 

NOx, umieszczony zaraz za silnikiem, w strefie 

niedoboru tlenu, oraz katalizator utleniający 

na bazie Pt i Pd, utleniający CO i CH, przed 

który doprowadzano dodatkowe powietrze uła-

twiające całkowite utlenienie tych związków. 

Dalszy rozwój technologii wytwarzania kata-

lizatorów doprowadził do opracowania tzw. 

katalizatora trójfunkcyjnego (ang. Three-Way 

Catalyst), na bazie Pt, Pd i Rh, spełniającego 

trzy funkcje – utlenianie CO, utlenianie wę-

glowodorów i redukcję tlenków azotu. Taki 

katalizator może skutecznie funkcjonować 

w bardzo wąskim zakresie nadmiaru powie-

trza do paliwa, tzw. „oknie λ”, z odchyłką za-

ledwie ±0,03 (Merkisz 1995). Utrzymanie 

odpowiedniej wartości stosunku nadmiaru 

powietrza do paliwa umożliwia czujnik stę-

żenia tlenu w spalinach, tzw. sonda λ, sprzę-

żona z regulacją dozowanego powietrza. Na 

ryc. 2 przedstawiono typowy zakres pracy ka-

talizatora trójfunkcyjnego sprzężonego z son-

dą λ (Environmental Catalysis 1999).

Obecnie w Polsce najliczniejszą grupą wie-

kową eksploatowanych samochodów osobo-

wych, wynoszącą aż 24,6%, stanowią pojaz-

dy w wieku 6–10 lat. Pojazdy 11–15-letnie 

stanowią niewiele mniejszą grupę – 19,3% 

ogółu, a jeszcze starsze 21–30-letnie – aż 

17,5% (Ochrona Środowiska 2005). Anali-

za zanieczyszczeń powietrza pochodzących 

z transportu samochodowego w latach 1991–

2003 wykazuje spadek emisji CO i NOx nie-

mal o 50%, lotnych związków organicznych 

o 65%, a związków ołowiu aż o 97%. Ogra-

niczenie emisji wszystkich wymienionych 

zanieczyszczeń powietrza wiąże się z coraz 

powszechniejszym zastosowania konwerto-

rów katalitycznych. Interesujący jest stosun-

kowo niewielki wzrost emisji CO2 (o 4,6%), 

pomimo niemal podwojenia się liczby eks-

ploatowanych pojazdów w latach 1991–2003. 

Wiąże się to ze znacznie niższym średnim 

zużyciem paliwa, szczególnie w najnowszych 

samochodach, oraz coraz mniejszą masą po-

jazdów (Chłopek 2002).

Wyniki badań własnych 
nad katalitycznym 
utlenianiem związków 
organicznych emitowanych 
w spalinach silnikowych

W Międzyinstytutowej Pracowni Ka-

talitycznej Politechniki Wrocławskiej, od 

szeregu lat prowadzone są badania nad pre-

paratyką katalizatorów utleniających i ich 

zastosowaniem do utleniania organicznych 

zanieczyszczeń powietrza, emitowanych 

w przemysłowych gazach odlotowych. Inte-

resującym było więc przebadanie możliwo-

ści dopalania zanieczyszczeń organicznych, 

emitowanych w spalinach silnikowych, na 

własnych katalizatorach wytworzonych na 

bazie metali szlachetnych (platynie i palla-

dzie), naniesionych na nośniki monolityczne 

– ceramiczny kordierytowy i metaliczny ze 

stali żaroodpornej z dodatkami.

Na oba nośniki naniesiono warstwę po-

średnią (γ-Al2O3) w ilości około 2,5 % masy. 

Czynnik aktywny nanoszono z odpowiednich 

roztworów wodnych: kwasu chloroplatynowego, 

chlorku palladu i chlorku rodu. Charakterystykę 

katalizatorów przedstawiono w tabeli 1.

Ryc. 2.  Okienko optymalnej pracy katalizatora trójfunkcyjnego (λ=1 przy stosunku powietrza do paliwa 14,7)

λ=1

Tab. 1. Charakterystyka wykonanych katalizatorów

Parametr P-1 MS-1

Nośnik kordieryt stal żaroodporna

Kształt otworu kwadrat trójkąt

Wymiar otworu [mm] 1,5 0,7

Grubość ścianki [mm] 0,35 0,05

Wymiar kształtki [mm] φ = 94, h = 74 φ = 94, h = 70

Masa katalizatora [g] 241,5 260,8

Czynnik aktywny
Pt (0,07% mas.)
Pd (0,04% mas.)
Rh (0,04% mas.)

Pt (0,07% mas.)
Rh (0,17% mas.)
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Badania prowadzono na gazach spali-

nowych z jednocylindrowego silnika, typu 

BRIGGS & STRATTON o zapłonie iskro-

wym, napędzającym agregat prądotwórczy, 

a zasilanym handlową benzyną bezołowiową 

E95. W układzie wylotowym spalin z silnika 

zamontowano dopalacz katalityczny z badanym 

katalizatorem. Obciążenie silnika zmieniano 

od biegu jałowego (b.j.), poprzez 30%, 60% do 

90% poboru mocy, poprzez regulację odbior-

nika prądu – kuchenki elektrycznej. W celu 

określenia wpływu warunków spalania ben-

zyny na skład spalin i skuteczność dopalacza 

katalitycznego, przy obciążeniu silnika 30% 

i 60% celowo zmniejszono współczynnik nad-

miaru powietrza λ, w celu pogorszenia warun-

ków spalania poprzez niedobór tlenu.

Analiza chromatograficzna lotnych związków 

organicznych pozwoliła na określenie stężeń 

związków reprezentujących 3 główne grupy:

– węglowodory aromatyczne (benzen, 

toluen, etylobenzen, ksylen),

– węglowodory parafinowe (pentan, hek-

san, heptan),

– połączenia tlenowe (aldehyd octowy, 

aldehyd butylowy, akroleina, aceton).

Najwyższe stężenia lotnych związków or-

ganicznych występowały na biegu jałowym. 

Spośród analizowanych grup w najwyższych 

stężeniach występowały węglowodory aro-

matyczne, ich sumaryczne stężenia sięgały 

0,13 g/m3; stężenie węglowodorów parafino-

wych wynosiło wówczas 0,10 g/m3, a połączeń 

tlenowych – 0,04 g/m3. Ze wzrostem obciąże-

nia silnika stężenia związków malały. Wyniki 

badań aktywności katalizatorów MS-1 i P-1 

w warunkach pracy zimnego silnika oraz po 

75 min. pracy w ustalonych warunkach przed-

stawiono na ryc. 3. Badania przeprowadzono 

dla dwóch obciążeń silnika – 30 i 60%.

Z wyjątkiem pierwszej serii pomiarowej, 

skuteczność obu katalizatorów przy zimnym 

silniku (tzw. „zimny start”) w każdym przy-

padku była znacznie niższa niż przy silniku 

gorącym. Skuteczność utleniania węglowodo-

rów aromatycznych wynosiła około 20–40%, 

podczas gdy przy silniku gorącym sięgała 

98–99%. Również pozostałe grupy związków 

dopalały się ze znacznie niższą skutecznością 

niż dla gorącego silnika. W przypadku kata-

lizatora MS-1 przy obciążeniu silnika 60% 

i zimnym starcie stwierdzono nawet wyższe 

stężenie połączeń tlenowych za katalizatorem 

niż w spalinach przed dopalaczem. Prawdo-

podobnie niektóre połączenia organiczne ule-

gały częściowemu utlenieniu, np. do aldehydu 

octowego – typowego produktu niepełnego 

spalania. Podczas regularnej pracy silnika, 

przy współczynniku nadmiaru powietrza λ 

zbliżonym do 1, oba katalizatory wykazały 

podobną aktywność w dopalaniu wszystkich 

grup związków organicznych emitowanych 

w spalinach. Najłatwiej utleniającą się grupą 

związków były węglowodory aromatyczne, 

skuteczność ich utleniania nie spadała poniżej 

93%, niezależnie od obciążenia silnika. Na 

katalizatorze MS-1 na nośniku metalicznym 

uzyskano całkowite utlenienie połączeń tle-

nowych. Katalizator P-1 na nośniku kordie-

rytowym wykazał nieco niższą skuteczność 

MS-1
30%
zimny

MS-1
30%

po 75’

P-1
30%
zimny

P-1
30%

po 75’

MS-1
60%
zimny

MS-1
60%

po 75’

P-1
60%
zimny

P-1
60%

po 75’

Ryc. 3.  Skuteczność przereagowania węglowodorów aromatycznych (WA), parafinowych (WP) i połączeń 
tlenowych (PT) na katalizatorach MS-1 i P-1, w zależności od obciążenia silnika i czasu jego pracy

Ryc. 4.  Skuteczność przereagowania WWA na katalizatorze P-1 przy dwóch obciążeniach dobrze wyregulo-
wanego silnika oraz przy 30% obciążeniu podczas pracy silnika z niedoborem tlenu
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w utlenianiu tej grupy związków – około 90%, 

z wyjątkiem obciążenia silnika 30% kiedy 

spadła do 73%. Najtrudniej spalały się wę-

glowodory parafinowe, skuteczność ich utle-

niania wahała się od 72 do 99%.

Spośród 16 standardowych związków z gru-

py WWA w spalinach wykryto 10. Stężenia 

wszystkich WWA były o 2–3 rzędy niższe 

niż stężenia lotnych związków organicznych. 

Spośród analizowanych WWA w najwyższych 

stężeniach, rzędu 12–14 µg/dm3 występował 

naftalen. Stężenia pozostałych WWA nie prze-

kraczały 0,52 µg/dm3. Badania skuteczności 

dopalania WWA przeprowadzono tylko dla 

katalizatora P-1. Jego skuteczność w dopala-

niu WWA przy obciążeniu 30 i 60% prawi-

dłowo pracującego silnika oraz przy obcią-

żeniu 30% przy pracy silnika z niedoborem 

tlenu przedstawiono na ryc. 4.

W warunkach prawidłowo wyregulowa-

nego silnika, pracującego w oparciu o ubogą 

mieszankę (nadmiar tlenu), WWA dopalane 

były całkowicie niezależnie od obciążenia sil-

nika. W gazach poreakcyjnych wykryto jedy-

nie naftalen, ale i on dopalany był z 97–99% 

skutecznością. Przy wyższym obciążeniu sil-

nika w niektórych seriach, w gazach za katali-

zatorem wykryto śladowe ilości acenaftylenu 

i antracenu. Przy pracy silnika z niedoborem 

tlenu tworzyła się sadza, blokująca miejsca ak-

tywne katalizatora. Powodowało to wzrost stę-

żeń w gazach poreakcyjnych większości ozna-

czanych WWA. W przypadku acenaftylenu, 

acenaftenu i fenantrenu wzrost ten przekra-

czał nawet 200% wartości ich średnich stężeń 

w gazach przed katalizatorem, przy regularnej 

pracy silnika. Ponowne wyregulowanie silnika 

powodowało samoregenerację kontaktu i jego 

aktywność w utlenianiu, zawartość zarówno 

lotnych związków organicznych, jak i WWA 

powracała do początkowej.

Na fotografii przedstawiono katalizatory 

pracujące w dobrze wyregulowanym silniku 

i prawidłowym systemie odprowadzenia spa-

lin (w środku) oraz zniszczone po pracy przy 

źle dobranym strumieniem gorących spalin 

(na zewnątrz). Nadmierna ilość spalin, szcze-

gólnie przy wysokiej ich temperaturze, spo-

wodowała fizyczne zniszczenie katalizatora. 

Ostatni z prawej, to oryginalny katalizator 

silnikowy zniszczony przez nieodpowiednią 

regulację strumienia spalin.

Podsumowanie

Przebadane katalizatory monolityczne wy-

kazały wysoką aktywność w utlenianiu lotnych 

związków organicznych. Przy rozgrzanym i wy-

regulowanym silniku skuteczność utleniania 

węglowodorów aromatycznych przekraczała 

90%, węglowodory parafinowe i pochodne 

tlenowe w zależności od obciążenia silnika 

spalały się z 70–100% skutecznością.

Stężenia, wykrytych w spalinach, WWA 

były znacznie niższe niż lotnych związków or-

ganicznych, jednak przy dobrze wyregulowa-

nym silniku były niemal całkowicie dopalane 

na katalizatorze. Praca silnika z niedoborem 

tlenu powodowała zadymienie spalin, powstają-

ca sadza blokowała miejsca aktywne kataliza-

tora i stężenia WWA w gazach za dopalaczem 

znacznie przewyższały ich stężenia w spali-

nach prawidłowo pracującego silnika.

Skuteczność katalizatorów była znacznie 

niższa przy zimnym silniku. Przy obciążeniu 

silnika 60% na katalizatorze MS-1 stwierdzono 

wyższe stężenie aldehydu octowego, typowe-

go produktu niepełnego spalania, w gazach za 

katalizatorem niż w spalinach przed dopala-

czem. Zbyt niska temperatura silnika, a więc 

i spalin, powodować może niepełne spalanie 

również innych związków organicznych.

Badania własne nad skutecznością typo-

wych katalizatorów na bazie platyny i palladu 

z dodatkiem rodu, wytwarzanych na nośnikach 

monolitycznych – metalicznych i ceramicznych 

– wykazały, że prawidłową pracę takich kata-

lizatorów może zapewnić odpowiednia regula-

cja procesu spalania. Praca w warunkach mie-

szanki bogatej, przy złym ustawieniu silnika 

lub też „zimny start” powodowały nadmierną 

emisję nie spalonych węglowodorów, co pro-

wadziło do wytwarzania się sadzy blokującej 

miejsca aktywne katalizatora i w konsekwencji 

bezpośrednio obniżało skuteczność jego dzia-

łania. Wzrost temperatury spalin umożliwiał 

wypalenie osadów blokujących miejsca aktyw-

ne kontaktu i jego samoregenerację.

Przeprowadzone badania wskazują jedno-

znacznie na konieczność utrzymywania układu 

katalitycznego oczyszczania spalin, współpra-

cującego z sondą λ, w odpowiednim stanie. 

Zła regulacja procesu spalania jest przyczyną 

nadmiernej emisji zanieczyszczeń powietrza, 

przede wszystkim szczególnie szkodliwych 

związków z grupy WWA, muta- i kancero-

gennych. Z chwilą wycofania z handlu benzy-

ny zawierającej związki ołowiu, jako dodatki 

przeciwstukowe, problem emisji WWA w spa-

linach starych samochodów nie posiadających 

katalizatora, albo źle działający konwertor ka-

talityczny, nabiera szczególnej wagi.

DR INŻ. ANNA MUSIALIK-PIOTROWSKA
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Wartość przyrody i powinności Wartość przyrody i powinności 
moralne względem niej moralne względem niej 
w religii katolickiej w religii katolickiej (cz. II)(cz. II)

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...

Człowiek a inne stworzenia Boskie

W encyklice Sollicitudo rei socialis (p. 29, 

34) spotkamy jeszcze inną wykładnię, doty-

czącą korzystania ze świata natury. Zgodnie 

z nią, ograniczenie nałożone od początku na 

człowieka przez Stwórcę i wyrażone w sposób 

symboliczny w zakazie „spożywania owocu 

drzewa” (Rdz 2, 16-17) wyraźnie oznacza, że 

w odniesieniu do widzialnej natury jesteśmy 

poddani prawom nie tylko biologicznym, ale 

także moralnym, których nie można bezkar-

nie przekraczać. Na podstawie tej wypowie-

dzi papieża Polaka trudno jest określić jakim 

dobrem kieruje się wola samego Boga; auto-

nomicznym przyrody czy też dobrem rodzaju 

ludzkiego, uzależnionym od niezniszczonego 

naturalnego środowiska. „Boże ograniczenie” 

– może mieć na uwadze oba te rozróżnione 

przeze mnie dobra. Jednak, snując dalej re-

fleksję teologiczną, istnieje jedno tylko do-

bro, które obejmuje całość dzieła stwórczego 

Boga. Dlatego nie można z niego wyłączać 

żądnego elementu, w tym wypadku otacza-

jącej nas przyrody.

W biblijnym opisie rajskiego szczęścia, 

człowiek żyje w zgodzie z samym sobą oraz 

z powierzonym mu naturalnym środowi-

skiem. Rzeczywistość tą charakteryzuje peł-

nia szczęścia oparta na harmonijnej koegzy-

stencji wszystkich istot żywych, stworzonych 

zgodnie z zamierzeniem Bożym. Nie ma tam 

jakichkolwiek antagonistycznych relacji po-

między stworzeniami, nie wyłączając z nich 

rodzaju ludzkiego. Rajskie szczęście towarzy-

szy również innym istotom. Nie mogło być 

inaczej. Harmonia stworzenia odzwierciedla-

ła bowiem wewnętrzną doskonałość Stwór-

cy. Ten jednak stan (harmonia praestabili-

ta), z winy człowieka, przestał obowiązywać 

tak w nim samym, jak i w całej otaczającej 

go przyrodzie.

W orędziu na XXIII Światowy Dzień Po-

koju (1 stycznia 1990 r.) Ojciec Święty zauwa-

ża, że Adam i Ewa swoim grzechem znisz-

czyli panującą harmonię, sprzeciwiając się 

planom Stwórcy. Spowodowało to nie tylko 

alienację człowieka, śmierć i bratobójstwo, 

ale także swego rodzaju bunt ziemi wobec 

niego (Rdz 3, 17-19; 4, 12). Całe stworze-

nie zostało poddane marności i od tej pory 

trwa w tajemniczym oczekiwaniu na udział 

w wolności i chwale dzieci Bożych (Rz 8, 

20-21). Jak uczy nauka Kościoła, istnieje za-

leżność między działaniem człowieka a in-

tegralną naturą stworzenia. Sprzeciwiając 

się Bogu, człowiek wprowadza nieporzą-

dek, który niechybnie odbija się na reszcie 

stworzenia. „Dlatego kraj jest okryty żałobą 

i więdną wszyscy jego mieszkańcy, zarówno 

zwierz polny, jak ptactwo powietrzne, a na-

wet ryby morskie marnieją” (Oz 4, 3). Pro-

rok Jeremiasz wyraźnie naucza, że grzech 

i nieposłuszeństwo ludzkie powoduje cier-

pienie i straty w świecie przyrody: „Dokąd 

że będzie pogrążona w żałobie ziemia, a tra-

wa na każdym polu wysuszona? Na skutek 
przewrotności jej mieszkańców wyginęły 
zwierzęta i ptaki” (Jr 12, 4). W tych biblij-

nych cytatach uwidacznia się nam antyeko-

logiczny wymiar grzechu.

Jan Paweł II zauważa, iż owo „cierpie-

nie” ziemi jest odczuwane także przez ludzi, 

którzy nie podzielają chrześcijańskiej wiary 

w Boga. Wszyscy bowiem mogą oglądać spu-

stoszenie spowodowane w świecie przyrody 

przez ludzi, obojętnych na wyraźne zasady 

porządku i harmonii, jakie w tym świecie 

się kryją1.

Umysłowość semicka pojmowała człowieka 

i materialny świat, w którym żył, jako pewną 

całość, wspólnotę związanych ze sobą bytów 

znajdujących się na prostej drodze do speł-

nienia lub zniszczenia. I tak według Księ-

gi Rodzaju ziemia, podobnie jak człowiek, 

„uległa zepsuciu”, tak jak on „napełnia się 

nieprawością”, „ponieważ wszelkie ciało na 

ziemi wypaczyło drogę swego postępowa-

nia”. Widoczna się tu staje myśl (trudna do 

zaakceptowania dla naszej pokartezjańskiej 

mentalności) o udziale stworzeń w winie 

człowieka i w jego dalszych dramatycznych 

losach. Jednak prawdy te, prawie przez nas 
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zapomniane, świadczą o bliskości człowieka 

z resztą natury, bliskości rozumianej w po-

rządku właściwym dla religii. Przypomnienie 

ich i przyjęcie wiary przyczyni się do bardziej 

życzliwego i właśnie humanitarnego spojrze-

nia na wszelkie nieosobowe byty.

Biblijny potop, stanowiący karę za niepra-

wości, swoją zagładą wraz z ludźmi obejmu-

je świat zwierzęcy (Rdz 6, 17; 9, 11). Także 

przymierze, które Bóg zawarł z Noem, doty-

czy nie tylko człowieka, ale i całego żywego 

stworzenia, czego znakiem jest pojawienie się 

tęczy. Okazuje się, że rośliny i zwierzęta też 

są dla Boga godnymi partnerami. Przecież 

przymierze zawiera się wyłącznie z istotami 

godnymi jego zawierania.

Boże miłosierdzie nie odnosi się wyłącz-

nie do człowieka, czego dowodem jest frag-

ment jednego z psalmów:

„Pan jest dobry dla wszystkich

i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła.

Niechaj Cię wielbią, Panie, wszystkie dzieła Twoje

i święci Twoi niech Cię błogosławią !” 

 (Ps 145, 9-10)

Tutaj uwidaczniają się nam dwie równo-

ległe relacje; Boga do swojego stworzenia 

(miłosierdzie), jak też i relacja „odwrotna” 

– stworzenia ku Bogu (uwielbienie). W re-

lacjach tych człowiek nie pełni funkcji po-

średniczącej.

W innym miejscu przekazu biblijnego uwi-

doczniona jest troska Boga o Jego dzieła:

„On niebo okrywa chmurami, 

deszcz przygotowuje dla ziemi;

sprawia, że góry wypuszczają trawę

i zioła by ludziom służyły.

On daje pokarm bydłu, 

pisklętom kruka to, o co wołają.” (Ps 147, 8-9)

Jakby odpowiedzią ze strony natury jest 

uwielbienie dla swego Stwórcy:

„Sławić Mnie będą zwierzęta polne, 

szakale i strusie, 

gdyż na pustyni dostarczę wody

i rzek na pustkowiu” (Iz 43, 20)

Rzeczywistość szabatu, dnia poświęco-

nego Panu, swym zasięgiem obejmuje rów-

nież zwierzęta, które dla człowieka wykonują 

pracę. Podobnie jak nam, należy im się od-

poczynek: „a dnia siódmego zaprzestaniesz 

pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł, i ode-

tchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec” 

(Wj 23, 12).

W przekazach biblijnych odnaleźć moż-

na liczne zalecenia, może nawet przykaza-

nia, dotyczące troski, opieki nad zwierzęta-

mi. Oto niektóre z nich: „Jeśli spotkasz wołu 

twego wroga albo jego osła błąkającego się, 

odprowadź je do niego. Jeśli ujrzysz, że osioł 

twego wroga upadł pod swoim ciężarem, nie 

ominiesz, ale razem z nim przyjdziesz mu 

z pomocą.” (Wj 23, 4-5).

Analogiczne zalecenie jest też w księdze 

Powtórzonego Prawa 22, 4. Tutaj stanowczo 

zostaje potępione znęcanie się nad zwierzęta-

mi. Oto inne przykłady nakazujące humani-

tarne i łagodne ich traktowanie przy wykorzy-

stywaniu w pracy: „Nie będziesz orał razem 

wołem i osłem” (Pwt 22, 10); „Nie zawiążesz 

pyska wołowi młócącemu” (Pwt 25, 4).

Księga Przysłów chwali człowieka, który 

potrafi rozeznać i respektować naturę zwie-

rząt. Nazywa nieprawym takiego, który ma 

dla nich okrutne serce: „Prawy uznaje potrze-

by swoich bydląt a serce nieprawych okrut-

ne” (Prz 12, 10). Nakazuje także troskę o nie, 

w kontekście nadmiernego 

przywiązywania wagi do rze-

czy materialnych:

„Troszcz się o potrzeby 

zwierząt, 

zwracaj uwagę na trzodę;

nie trwa na wieki bogactwo, 

ani na pokolenie – korona.” 

 (Prz 26, 23-24).

Stare Przymierze mówi 

też o poszanowaniu macie-

rzyństwa u zwierząt: „Nie 

będziesz gotował koźlę-

cia w mleku jego matki” 

(Wj 23, 19). Pokrewieństwo, 

podobne wspólne losy czło-

wieka i pozaludzkiej natu-

ry, najpełniejszy swój wy-

raz uzyskują w historii zba-

wienia. Bowiem rzeczywi-

stość wcielenia i odkupienia 

posiada charakter totalny, 

o czym szczególnie naucza 

w Nowym Testamencie św. 

Paweł z Tarsu.

Wcielenie, czyli wejście Syna Bożego 

w nasz materialny świat, spowodowało za-

istnienie nowej relacji między Bogiem a Jego 

stworzeniem. Podniosło bowiem wzwyż nie 

tylko człowieka, lecz także cały kosmos. Ludz-

kie ciało Chrystusa stanowiło przecież cząst-

kę materii i ściśle było związane z pozostałą 

materialną częścią kosmosu. Święty Ireneusz 

mocno broni dobroci materii, gdyż jest prze-

ciwny tezom gnostyków, dla których była ona 

wewnętrzną zasadą zła. Jest ona według niego 

święta, ponieważ Bóg w drugiej Osobie Trójcy 

Świętej przyjął na siebie właśnie cielesną na-

turę. W przeszłości związek Chrystusa z ma-

terialnym stworzeniem, często pojmowanym 

jako statyczny kosmos, rozumiano w sposób 

niejako prawny. Chrystus był Królem wszel-

kiego stworzenia, ponieważ takim Go ogłoszo-

no. Niewiele zastanawiano się nad jakąkolwiek 

organiczną zależnością stworzonego świata od 

Chrystusa. Takie zaciemnienie kosmicznego 

wymiaru chrystologii nastąpiło zwłaszcza 

po Maksymie Wyznawcy (VII w.). Pogląd 

na Chrystusa, jako na życie świata, w świe-

cie, niosącego życie światu, w miarę upływu 

wieków stawał się bardziej mglisty.

Kwietna łąka –
cud przyrody, 
coraz rzadziej spotykany...

Kwietna łąka –
cud przyrody, 
coraz rzadziej spotykany...
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Jan Paweł II, w czasie Liturgii Słowa w Za-

mościu, w czerwcu 1999 r. zwraca uwagę, że 

„Jeżeli (Chrystus) przychodzi na świat, to 

przychodzi do swojej własności (...), ażeby 

przywrócić stworzeniu jego pierwotną świę-
tość i godność” oraz aby „ukazać nam tę 
szczególną godność natury stworzonej”.

Zauważyć tu należy, iż rzadko który chrze-

ścijanin postrzega swoją religię jako taką, 

która przyznaje tak wysoki status składni-

kom przyrody. Słowa te, zobowiązujące ka-

tolików w dużym stopniu, nie pozwalają na 

pojmowanie człowieka jako nieskończenie 

różnego i doskonałego względem natury. Ten 

fragment papieskiej liturgii jest rzadko roz-

patrywany i komentowany.

Nie tylko człowiek został odkupiony krwią 

przelaną na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. 

Mówią o tym teksty konstytucji Gaudium 

et spes, p. 2, 45. Skoro istnieje pewna soli-

darność świata i człowieka w winie i karze, 

o których była wcześniej mowa, musi ona 

również dotyczyć odkupienia. Konstytucja 

Lumen gentium, p. 48, zauważa, że losy świata 

są bardzo głęboko związane z człowiekiem 

i właśnie przez niego świat zdąża do swego 

celu, by mógł w sposób doskonalszy odno-

wić się w Chrystusie.

W całej biblijnej tradycji widoczne jest, 

jak śmierć powiązana jest z grzechem Ada-

ma. Jeżeli Chrystus miał złamać władzę grze-

chu, musiał tym samym zwyciężyć śmierć 

w przekształcającej chwale swojego zmar-

twychwstania, w którym Jego cielesny stan, 

do tej pory uważany za element oddalający od 

Boga, mógł być przemieniony w pełnię życia 

w Bogu. Jako, że materialna natura ciała Je-

zusa była wspólna dla całego stworzenia, to 

czymś zrozumiałym się staje, że przez Jego 

zmartwychwstanie nastąpiło odkupienie ca-

łego świata.

W zmartwychwstałym Chrystusie mate-

ria uzyskała swoją ostateczną doskonałość, 

w Nim stała się nieprzemijająca. Nie przestając 

być materią, stała się uczestniczką wiecznej 

pełni Bożego życia. W Chrystusie kosmos 

już zaczął uczestniczyć w wolności i chwale 

dzieci Bożych (Rz 8, 19-23). Jednak z naszej 

perspektywy przy końcu wszystkiego, kiedy 

Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię, rze-

czywistość ta uzyska swoje ostateczne dopeł-

nienie. I to jest najbardziej wzniosła godność, 

jaką świat materialny, a więc i naturalne śro-

dowisko, mogło uzyskać.

Dzisiejszy człowiek, często odrzucając 

chrześcijańską nadzieję związaną z życiem 

wiecznym, stara się realizować swoje pragnie-

nia, szczęście, przede wszystkim w wymiarze 

doczesności, czego rezultatem jest konsump-

cyjny styl życia, materializm praktyczny, he-

donizm. Traktuje on świat przyrody tak jakby 

był świadom, że już żadne przyszłe pokole-

nia po nim nigdy nie nastąpią, a przyroda po 

jego śmierci nie będzie mu potrzebna. Tym 

samym wiąże on koniec wszelkiego istnienia 

(ludzkich pokoleń oraz świata) z kresem wła-

snego biologicznego życia, oraz zdaje się nie 

wiedzieć o tym, że całość stworzenia jest po-

wołana przez Stwórcę do wieczności. W tym 

momencie można mówić o jakimś punkcie 

stycznym pomiędzy wiarą w rzeczywistość 

pozadoczesną, a naszym ustosunkowaniem 

do przyrody.

Wyzbycie się, zanik świadomości, perspek-

tywy eschatologicznej (co ma często miejsce 

nawet u ludzi wierzących), czyli sprowadza-

nie istnienia życia ludzkiego jedynie do jego 

etapu ziemskiej egzystencji, z konieczności 

musi prowadzić do takiej wizji szczęścia i jego 

zaspakajania, które mogłoby być w rzeczywi-

stości osiągane, ograniczonej doczesnością. 

Mamy tu do czynienia z wizją szczęścia ro-

zumianego materialnie, to zaś implikuje po-

stawę „bardziej mieć niż być”, postawę „tu 

i teraz”, „po mnie choćby potop”, mówiąc 

krótko – hedonizm materialistyczny, polega-

jący na niekończącym zaspakajaniu potrzeb 

materialnych i wszelkich frustracji związa-

nych z ich brakiem. Nie trzeba tu dodawać, 

jakim kosztem przyrody dokonuje się próba 

osiągania tak pojętego szczęścia.

Bóg stwarzając świat nie pragnął jego 

śmierci, lecz od początku powołał go do 

wieczności. Stan ten może nastąpić jedy-

nie w Nim i przy Jego bezpośrednim udzia-

le. Wszelki byt ma swoje źródło i początek 

w Bogu, ku Niemu podąża, a w czasach osta-

tecznych w Nim uzyska swoje dopełnienie. 

Ekologiczna troska o zachowanie naturalne-

go środowiska zyskuje, w tym miejscu, swoją 

głęboką religijną motywację.

Zapowiedziane już w Starym Przymie-

rzu, a powtórzone w Nowym, „nowe niebo” 

i „nowa ziemia” nie będą zupełnie odrębnym, 

powtórnym aktem stwórczym, który nastąpi 

po zniszczeniu obecnego stanu świata mate-

rialnego. Wprawdzie trudno zaprzeczyć, że 

przemija postać tego świata, zniekształco-

na przez grzech oraz, że ziemia i ludzkość 

znają swój kres, to jednak koniec wszech-

rzeczy należy rozumieć jako dramatyczną 

przemianę wszystkiego tego, co sprzeczne 

z planem Boga, nie zaś jako unicestwienie 

materii. Dlatego końca świata nigdy nie nale-

ży pojmować jako przemiany w nicość. Myśl 

o nowym przemienionym stworzeniu, o no-

wych niebiosach i nowej ziemi, według kon-

stytucji soborowej Gaudium et spes (p. 2, 39, 

48), raczej wzmaga naszą odpowiedzialność 

za otaczającą nas przyrodę, gdyż wskazuje, 

Walory przrodnicze
najmniej zniszczone
są jeszcze w górach

Walory przrodnicze
najmniej zniszczone
są jeszcze w górach

fo
t.

 K
ry

s
ty

n
a
 H

a
la

d
y
n



FORUM EKOLOGICZNE

ZIELONA PLANETA 2 (65)/2006 15

że nie tylko człowiek, ale i cały świat będzie 

miał udział w życiu Bożym.

„Wolność” (w sensie analogicznym) uzy-

ska całość stworzenia nierozumnego, z chwilą 

osiągnięcia przez odkupionych i zbawionych 

ich pełnej „chwały”. Wówczas niższe stwo-

rzenie, tj. świat roślin i zwierząt (w teologii 

człowiek także przynależy do niższych stwo-

rzeń), będzie trwało w pełnej harmonii z „rasą 

synów Bożych”, którzy już go nie nadużyją 

do grzechu. Zamiast „zorganizowanego nie-

porządku” nastąpi eschatologiczny, wieczny, 

pełny szczęśliwości ład Boży. Całość Biblii 

charakteryzuje się nade wszystko dosyć opty-

mistycznym poglądem, że z przyszłej chwały 

nie należy wyłączyć żadnej rzeczy stworzonej. 

Ten fakt zasadniczo wyróżnia biblijną escha-

tologię (naukę o rzeczach ostatecznych) od 

starogreckiej, która kosztem materii chciała 

ratować tylko samego ducha. W kontekście tak 

rozumianego przeznaczenia wszelkich stwo-

rzeń, możemy mówić o ich wielkiej wartości, 

której człowiek przy swym przekształcaniu 

natury nie może nie dostrzegać.

Stworzenie jako „obraz Boży”

Jan Paweł II w przemówieniu do młodzie-

ży w Denver (1993) uzasadnia też powinność 

szacunku do bytów nieosobowych, nie tyle 

faktem posiadania przez nie własnego dobra, 

własnych interesów, ile raczej względem na 

samą Osobę Boską – „aby mieć życie i mieć je 

w obfitości, aby przywrócić pierwotną harmo-

nię stworzenia, musimy szanować Boży obraz 
w każdym stworzeniu, a w sposób szczegól-

ny w ludzkim życiu”, stwierdza papież. Zatem 

powinność przywracania pierwotnej harmonii 

(np. działania proekologiczne) jest uzależniona 

od szacunku dla obrazu Bożego, jaki przedsta-

wia sobą przyroda. Czynienie ładu w naturze 

z naszej strony jest również naśladowaniem 

samego Boga w Jego akcie stwórczym, gdyż 

polegał on właśnie na przekształcaniu chaosu 

w kosmos – w harmonię. Jeśli słowa papieża 

„mieć życie w obfitości” odniesiemy do „pełni 

życia”, a więc do rzeczywistości eschatonu, to 

poszanowanie obrazu Bożego w przyrodzie 

jawi się jako warunek życia wiecznego. To, 

czy uzyskamy zbawienie, czy nie, zależy od 

jakości naszego postępowania w stosunku do 

nieosobowych bytów natury.

Księga przyrody stanowi drogę do Boga. 

To piękne sformułowanie jest uzasadnione 

słowami św. Pawła: „Od stworzenia świata 

niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego 

potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla 

umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1, 20). Ojciec 

Święty naucza nas, iż jeśli przyjrzymy się 

światu czystym sercem, także zobaczymy 

oblicze Boże (por. Mt 5, 8). Jezus uczył do-

strzegać dłoń Ojca w pięknie lilii polnych, 

w ptakach niebieskich, w rozgwieżdżonej 

nocy, dojrzałych polach do żniwa2. Można 

więc powiedzieć, że wszystko, co człowieka 

otacza, cały nieskończony wszechświat, glob 

ziemski, rośliny, zwierzęta, klimat, stanowi 

system znaków o istotnej dla nas treści, jest 

cudownym znakiem Boga, jakby Jego sakra-

mentem3. To powiązanie przyrody ze Stwór-

cą dodatkowo uzasadnia wielką jej wartość. 

I tym razem jasno widać, iż wartość ta nie 

musi wynikać z naszego nadawania, ani też 

nie przesądza o niej racja istnienia nasze-

go gatunku. My, jako rodzaj ludzki, może-

my być jej świadomi. Jednak, niestety, nie 

zawsze, jak się często okazuje, ma to swo-

je odzwierciedlenie w myśleniu i działaniu 

praktycznym.

Zakończenie

Współczesna ekoteologia, w której niewąt-

pliwie ma wielki udział Jan Paweł II, czerpie 

myśl z samych źródeł wiary; przede wszyst-

kim z ksiąg świętych Biblii, Tradycji kościoła 

oraz przykładu życia i nauk św. Franciszka 

z Asyżu, który w swych kazaniach zwracał się 

bezpośrednio do świata przyrody – do „brata 

słońca”, do „siostry księżyca”, do ryb i wil-

ka, podobnie jak do ludzi. Czy był biocentry-

kiem, może holistą? W każdym razie potrafił 

wielbić swego Pana w Jego stworzeniach, co 

wśród większości dzisiejszych chrześcijan, 

niestety ze szkodą dla natury, jest mało zrozu-

miałe. Papież Polak na nowo odkrywa przed 

nami religijny sens jedności całego stworze-

nia ludzkiego i pozaludzkiego, oczywiście 

bez poświęcenia żadnej z prawd o człowie-

ku. Zawiera się w tym odnowienie, jak też 

reinterpretacja religijno-moralnego aspektu 

naszych odniesień do przyrody.

MGR PRZEMYSŁAW KĘDZIERSKI

DOKTORANT UNIWERSYTETU

KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO, WARSZAWA

Przypisy

1 Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na XXIII 

Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1990 r., (w:) Doku-

menty Kościoła Rzymskokatolickiego dotyczące eko-

logii, Warszawa 1994, 34–44.

2 Jan Paweł II do młodzieży – przemówienie 

w Denver (14.08.1993r.), „Zielony Zeszyt REFA”, 

1999, 7, 25–26.

3 Por. Rogowski R. E., Światłość i tajemnica, Kato-

wice, 1986, 108; Bartnik C., Sakrament świata, „Więź” 

1976, 11, 6–7.

Człowiek ujarzmia 
resztki przyrody w mieście
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P
okolenia przekazywały sobie te war-

tości jednocześnie je rozwijająć aż do 

naszych czasów. W gospo-

darce światowej od wielu 

lat, a w krajach wysoko roz-

winiętych od dziesięcioleci, 

producenci żywności, wy-

sokowydajne rolnictwo, i to 

w zakresie zarówno produk-

cji roślinnej jak i zwierzęcej, 

przemysł przetwórczy, prze-

mysł chemiczny i farmaceu-

tyczny (producenci nawozów 

sztucznych, środków ochrony 

roślin, dodatków do żywno-

ści) poprzez wysoko wydaj-

ne „nowoczesne” technologie, 

wprowadzają na rynek, często 

globalnie, produkty masowe. 

Są one, ze względu na cenę, 

ogólną dostępność i znakomity 

marketing dziś powszechnie 

dominujące na rynku.

Produkty te w naturalny 

sposób, zgodny z ekonomią 

wolnego rynku, wypierają tra-

dycyjne, regionalne i lokalne, 

produkowane zgodnie z wie-

lowiekową tradycją, produk-

ty bezpieczne dla środowiska, 

zdrowe, oryginalne i najczęściej 

bardzo smakowite. Są one przeciwieństwem 

produktu masowego, produkowanego prze-

mysłowo, który ze względu na zastosowane 

technologie (chemizacja produkcji rolniczej 

i przetwórstwa) staje się żywnością nega-

tywnie wpływającą na nasze zdrowie.

Aby chronić dziedzictwo kulturowe w tym 

szczególnie kulinarne, Unia Europejska pro-

wadzi aktywną politykę na obszarze państw 

członkowskich, regionów oraz na poziomie 

lokalnym. Celem tej polityki jest zachowanie 

bogactwa kultury europejskiej we wszystkich 

jej aspektach oraz promocja wy-

twarzanie zdrowej, naturalnej 

żywności.

Konsumenci w Europie 

i na świecie są coraz bardziej 

świadomi zagrożeń, jakie niesie 

chemizacja, zarówno produk-

cji rolniczej, jak i przetwórstwa 

żywności. Coraz silniejsze na 

rynku są tendencje powrotu do 

tradycji, poszukiwanie produk-

tów oryginalnych, unikalnych, 

wytwarzanych metodami tra-

dycyjnymi, które mimo wyż-

szej ceny, ze względu na swoją 

jakość, coraz częściej znajdują 

nabywców. W dzisiejszej, zjed-

noczonej Europie istnieje kilka 

kategorii produktów rynkowych 

pochodzenia rolniczego, które 

podlegają specjalnym regula-

cjom prawnym. Ich produkcja 

tradycyjnymi sposobami pod-

lega derogacjom od wymagań 

w stosunku do produktów ma-

sowych, jak również chronio-

ne jest ich nazewnictwo. Pro-

dukty regionalne i tradycyjne 

wraz z produktami lokalnymi 

posiadają wydzielone systemy ochrony, opie-

rające się o ich specyficzną jakość. Systemy 

na poziomie kraju członkowskiego, składa-

ją się z trzech elementów. Pierwszym kro-

Rynek produktów regionalnych, 
lokalnych i tradycyjnych

GRZEGORZ RUSSAK

Unia Europejska jest mozaiką państw o bogatej, różnorodnej historii i kulturze. Różnice te dotyczą nie tylko poszczegól-

nych państw, ale przede wszystkim regionów i równie często małych środowisk lokalnych. Ta cecha Europy jest uwa-

żana za jej największy atut. To bogactwo najlepiej widoczne jest w dziedzictwie kulturowym, w tym także kulinarnym.

Produkty rolnictwa ekologicznego
są sprzedawane najczęściej
przez samego producenta

Produkty rolnictwa ekologicznego
są sprzedawane najczęściej
przez samego producenta
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kiem jest identyfikacja produktów, drugim 

– lista krajowa, trzecim – dobrowolna kon-

trola jakości. Założenia takiego rozwiązania 

opierają się przeważnie na doświadczeniach 

francuskich z lat 20. i 30. XX w. Systemy 

te w różnych krajach europejskich zgodnie 

z tradycjami tych krajów funkcjonują inaczej, 

mimo że opierają się na tym samym europej-

skim prawie. Dopiero po przejściu procedur 

w kraju członkowskim wnioski o rejestracje 

są weryfikowane na poziomie unijnym i po 

pozytywnym jej zakończeniu stają się dobrem 

ogólnounijnym, ze wszystkimi konsekwen-

cjami wynikającymi z tego faktu. W każdym 

z krajów najważniejszy jest system krajowy, 

budujący rynek takich produktów.

Polska, po drugiej wojnie światowej, 

wprowadziła w rolnictwie system ekono-

mii socjalistycznej, centralnie sterowanej, 

w której nie było miejsca na różne katego-

rie produktów żywnościowych. Z różno-

rodnością, jak i produktami luksusowymi, 

walczono z przyczyn ideologicznych, tak jak 

z dziedzictwem kulturowym, w tym kulinar-

nym, warstw tak zwanych wyzyskiwaczy spo-

łecznych, bogatego mieszczaństwa, ziemiań-

stwa, burżuazji, a nawet bogatych chłopów. 

Wszystko sprowadzano do jednego wzorca, 

„jedynie słusznego”, który musiał obowią-

zywać na terenie całego kraju. W produkcji 

żywności obowiązywały normy państwowe, 

np. kiełbasa śląska też miała normę i pro-

dukowana była w całym kraju, tylko nie na 

Śląsku, podobnie jak setki i tysiące innych 

produktów. W krajach kapitalistycznych było 

dokładnie odwrotnie. Trudno się więc dziwić, 

że nawet podczas negocjacji, poprzedzają-

cych przyjęcie Polski do Unii Europejskiej, 

o produktach regionalnych i lokalnych czy 

tradycyjnych zapomniano. Brak świadomości 

w społeczeństwie, a więc i w elitach władzy, 

o istnieniu produktów regionalnych oraz roli, 

jaką pełnią w Europie, sprawiło, że w polskim 

prawodawstwie w okresie przedakcesyjnym, 

w procesie dostosowywania naszego prawa do 

prawa unijnego, nie znalazły się odpowiednie 

zapisy w ustawach i rozporządzeniach, które 

pozwoliły by zamienić ogromne, potencjalne 

możliwości naszego kraju, jako producenta 

żywności, na rynkową rzeczywistość.

Produkty tradycyjne i regionalne funk-

cjonują w krajach unijnych jako specjalna 

i gwarantowana jakość i są własnością ogól-

nospołeczną na poziomie lokalnym lub re-

gionalnym – własnością społeczną, otwartą 

dla każdego, kto spełnia wymogi postawione 

przez samych producentów, a często i han-

dlowców. Producenci zazwyczaj sami dekla-

rują chęć poddania się dobrowolnej kontroli, 

zapisanej przez nich samych w opisie produk-

tu. Produkt regionalny jest własnością spo-

łeczną również dlatego, gdyż produkt opiera 

się na historii, tradycji czy specyfice miejsca, 

które jest własnością wszystkich.

P
olska posiada ogromne, potencjalne moż-

liwości wytwarzania takich produktów, 

ze względu na tradycyjne rolnictwo, rodzin-

ne gospodarstwa rolne, dużą ilość siły robo-

czej na obszarach wiejskich, czyste środo-

wisko oraz ogromne, bogate i zróżnicowane 

dziedzictwo kulturowe. Ze względu na eks-

tensywny charakter uprawy roli i hodowli, 

prowadzonej w wielu regionach Polski, po-

wstaje znakomitej jakości surowiec, z które-

go można produkować prawdziwe rarytasy, 

zgodnie z dziedzictwem kulinarnym naro-

du. Duża zawartość substancji chemicznych 

w paszach, stosowanych przez hodowców 

zwierząt, a mianowicie konserwantów, wi-

tamin, stymulatorów wzrostu, antybiotyków, 

sulfonamidów, przeciwutleniaczy, mykostaty-

ków, kokcydiostatyków i innych, które zjadają 

zwierzęta hodowlane, szczególnie w nowo-

czesnych, wysokowydajnych technologiach 

chowu, odbija się na jakości ich mięsa. Taki 

typ hodowli dominuje w rolnictwie na Za-

chodzie, a ze względu na brak siły roboczej 

na wsi zmiana sposobu produkcji w USA czy 

w europejskich krajach wysoko rozwiniętych, 

nie jest możliwa. U nas sytuacja jest zupełnie 

inna. Mięso z Polski nie zawiera pozosta-

łości po „wysokowydajnej technologii cho-

wu”, jest smaczniejsze i zdrowsze. Dotyczy 

to także nabiału, owoców i warzyw. Polskie 

rolnictwo zużywa, w przeliczeniu na 1 ha, 

kilkunastokrotnie mniej pestycydów, herbicy-

dów czy nawozów sztucznych, w porównaniu 

do rolnictwa zachodnioeuropejskiego, a co 

najważniejsze – chemizacja produkcji rolnej 

w Polsce ma bardzo krótką historię. Dlatego 

też ziemia w naszym kraju jest, w porówna-

niu do rolniczej ziemi innych krajów, bardzo 

mało skażona chemicznie.

Polska nieskażona ziemia to wielkie bo-

gactwo naszego kraju. Aby zamienić wyso-

ką jakość surowców wytwarzanych przez 

polskiego rolnika, trzeba śladem innych, 

szukać i odtwarzać to, co często zagubiło 

się na drodze naszej trudnej historii. Czer-

pać nie tylko z bogatej i cudownej kultury 

ludowej, ale także z dziedzictwa bogatego 

mieszczaństwa, dworów, dworków i pałaców. 

Wszystko to, co zapisano w kronikach, pa-

miętnikach, książkach kucharskich, domo-

wych przepisach, co często przetrwało tylko 

w pojedynczych domach, czy małych zakła-

dach rzemieślniczych, w połączeniu ze zna-

komitą jakością surowca jest wielką szansą 

dla wielu drobnych producentów i rzemieśl-

Sprzedaż produktów na jarmarkach
cieszy się ciągle dużą popularnością

Sprzedaż produktów na jarmarkach
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ników, pod warunkiem, że z tego tworzywa 

powstaną, gotowe do sprzedaży bezpośred-

niej, produkty lokalne i regionalne.

Przeszkodą jest brak tradycji wytwarzania 

przez rolnika produktu na miejscu produk-

cji surowca, a także brak tradycji sprzedaży 

bezpośredniej rynkowych produktów wy-

soko przetwarzanych na dużą skalę. Nie-

mniejszą przeszkodą jest konieczność two-

rzenia grup producentów w celu wspólnych 

działań, wspólnej promocji i sprzedaży oraz 

tworzenie produktu terytorialnego. Wszak 

Polak to indywidualista. Tylko zakładanie 

wspólnych firm przez producentów rolnych, 

w celu przetwarzania w tradycyjny sposób 

surowca, przez nich produkowanego, po-

zwala na zachowanie jego unikalnych wa-

lorów i zatrzymanie należnego zysku, po-

przez eliminację pośredników. Gwarantuje 

to pokrycie większych kosztów wytwarza-

nia przy tradycyjnych sposobach produkcji 

i daje satysfakcjonującą dochodowość pro-

ducentom żywności w gospodarstwach ro-

dzinnych oraz generuje nowe miejsca pra-

cy. Te wspaniałe potencjalne możliwości 

pozostaną w sferze utopijnych teorii, jeśli 

w naszym kraju nie powstanie autentyczny 

rynek takich produktów. Rynek to nie tylko 

producenci ale także konsumenci, a także, 

co najważniejsze, organizacja sprzedaży.

P
olska dziś jest członkiem Unii Europej-

skiej i w zakresie żywności powinniśmy 

w naszym kraju jak najszybciej wprowa-

dzić te same rozwiązania, które z powodze-

niem funkcjonują w krajach „starej” Unii. 

Sektor produkcji żywności jest w Europie 

podzielony na żywność produkowaną ma-

sowo (produkt masowy) oraz na żywność 

produkowaną w sposób tradycyjny, posia-

dającą specyficzną jakość. Żywność natu-

ralna w krajach unijnych to 18 do 20% ca-

łego rynku, w niektórych krajach docho-

dzi do 30%. W żywności naturalnej ary-

stokracją jest żywność ekologiczna, której 

udział w rynku wynosi około 2%. Tylko 

w zakresie produkcji ekologicznej mamy 

system krajowy identyczny z europejskim. 

Niestety, resztę żywności nie dzieli się na 

kategorie, które różnicuje jedynie cena. Nie 

ma w Polsce krajowego systemu wyróżnia-

nia żywności o specyficznej, wysokiej ja-

kości. Wszystko jest ze sobą pomieszane. 

Konieczna jest, i to pilnie, narodowa stra-

tegia tworząca warunki rozwoju produkcji 

żywności naturalnej. Wymaga ona ścisłej 

współpracy samorządu na poziomie regio-

nalnym i centralnym, administracji rządo-

wej, samorządu gospodarczego i współpra-

cy innych partnerów społecznych. Z jednej 

strony powinno się stymulować produkcję 

surowców i żywności o takim charakterze, 

śledząc ich powstawanie od pola do stołu. 

Z drugiej strony – promować produkty na-

szych rolników, poprzez rzetelną informa-

cje skierowaną do konsumentów, ukazując 

zdrowotne walory odżywiania się żywno-

ścią naturalną.

Ogromnie ważnym elementem systemu 

musi być tworzenie miejsc sprzedaży ta-

kich produktów. Możemy w tym względzie 

podążać drogą francuską czy włoską, udo-

stępniając eksponowane miejsca w samych 

centrach miast, jak również w najbogatszych 

dzielnicach, które działają w określone dni, 

w ciągu kilku godzin, a następnie znikają 

tak szybko, jak się pojawiły. Takie bazary, 

np. w Paryżu, funkcjonują pod liniami metra 

na estakadach w godzinach od 800 do 1400, 

dwie godziny przed otwarciem rozkładane 

są stragany, a składane są w godzinę po za-

mknięciu. We Włoszech wszyscy wiedzą, że 

na centralnych placach i niektórych ulicach 

producenci żywności będą ją sprzedawać, 

zawsze w tych samych godzinach i dniach. 

W wielu niemieckich miastach samochody 

– sklepy wjeżdżają na stary rynek miasta 

i swego rodzaju bazar również funkcjonuje 

tylko w określonym czasie, który wszystkim 

jest znany. Polska dziś jest w sytuacji uprzy-

wilejowanej, gdyż możemy wybrać dowolne 

rozwiązanie. W przeciwieństwie do innych 

jesteśmy na początku drogi, po której kraje 

unijne kroczą już dziesiątki lat.

Ilość miejsc sprzedaży, szczególnie jako 

sprzedaży bezpośredniej, w krajach starej 

Unii zwiększa się proporcjonalnie do zwięk-

szającego się popytu na taką żywność. Tak 

więc, lansowany przez wielu urzędników 

pogląd, iż likwidacja bazarów to dostoso-

wywanie się do norm europejskich, jest, 

niezależnie od motywacji takiego postę-

powania, wysoce społecznie szkodliwym 

nadużyciem. Bazary, jako miejsca sprzeda-

ży naturalnej żywności o charakterze pro-

duktu lokalnego czy tradycyjnego, najlepiej 

jeśli występują w formie sprzedaży bezpo-

średniej, muszą się dostosować do europej-

skich standardów sanitarno-higienicznych, 

ale jednocześnie powinny być rozwijane, 

a nie – likwidowane.

DR GRZEGORZ RUSSAK

POLSKA IZBA PRODUKTU  REGIONALNEGO 

I LOKALNEGO, WARSZAWA

Referat wygłoszony na Seminarium OD 
PKE nt. „Możliwości sprzedaży bezpośred-
niej lokalnych produktów spożywczych”, 
Wrocław, 20 maja 2005 r.

Na Hali Targowej można kupić 
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w tym rodukty 
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T worzenie się wód radoczynnych zwią-

zane jest głównie z przepływem wody 

przez skały, w których występuje podwyż-

szona zawartość uranu – w granitach karko-

noskich około 12 g/t, a w skałach metamor-

ficznych tworzący wschodnią osłonę tegoż 

granitu około 9 g/t (Sachanbiński 1995). Na 

obszarze Sudetów wody o podwyższonej ra-

doczynności wykorzystywane są do celów 

leczniczych w licznych uzdrowiskach – pijal-

nie wód zdrojowych, kąpiele, inhalatoria, ale 

również do celów przemysłowych i w gospo-

darstwach domowych. W polskim prawie nie 

normuje się promieniowania radioaktywnego 

w odniesieniu do radonu (Dz. U. 2003, nr 203, 

poz. 1718), a co za tym idzie nie przeprowadza 

się badań wód w tym kierunku. Na terenie 

Szklarskiej Poręby wody takie są powszech-

nie wykorzystywane w celach gospodarczych, 

bez jakiegokolwiek uzdatniania.

W wodach radoczynnych występują natu-

ralne izotopy promieniotwórcze takie jak: uran, 

rad, radon oraz pochodne jego rozpadu, z któ-

rych najważniejszym jest 210Pb. Pierwiastki te 

są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za 

radoczynność wód podziemnych. Uran, jako 

pierwiastek wyjściowy szeregu promienio-

twórczego ulega kilkakrotnemu rozpadowi, 

w konsekwencji czego tworzy się rad. Stosu-

nek radu do uranu przy zachowanej równo-

wadze wynosi: 3,4 . 10–7. Okres połowiczne-

go rozpadu uranu 238U wynosi około 4,5 mld 

lat, a radu 226Ra 1590 lat. Rad rozpada się 

z kolei tworząc radon i cząsteczkę α. Radon 

jest gazem szlachetnym, a więc nie wchodzi 

w żadne reakcje chemiczne z innymi pier-

wiastkami. Radon jako gaz może pojawiać 

się w wodzie w dwojaki sposób: po pierwsze 

poprzez rozpuszczanie się w przepływającej 

przez szczeliny w skałach wodzie, po wtóre 

podczas kolejnych przemian promieniotwór-

czych pierwiastków rozpuszczonych w wo-

dzie. Stwierdzono, że wody charakteryzujące 

się wolniejszym przepływem mają większą 

radoczynność niż te, których przepływ przez 

środowisko skalne jest szybszy. Związane jest 

to prawdopodobnie z procesem rozpuszcza-

nia radonu w wodzie, a co za tym idzie duży 

wpływ na ilość rozpuszczonego gazu mają 

czynniki fizyczne takie jak temperatura wody 

i ciśnienie atmosferyczne.

Radon 222Rn jako bezpośredni produkt roz-

padu radu 226Ra występuje zawsze w wodach 

radowych, a często także w wodach urano-

wych. Najczęściej jednak spotykanym przypad-

kiem jest samodzielne występowanie radonu 

w wodach radoczynnych w wyniku wydzie-

lania się go ze skał i rozpuszczania w prze-

pływających wodach podziemnych. Krótki 

okres (3,8 dnia) połowicznego rozpadu radonu 

(Gajewski 1965) powoduje, że wzbogacone 

bywają, przede wszystkim wody podziemne 

w strefie intensywnej wymiany. Ilość rado-

nu jaka może rozpuścić się w wodzie pod-

ziemnej przepływającej przez strefę, w której 

odbywa się jego wydzielanie ze skał, zależy 

od ilości radu w skale i jak podano wyżej, 

prędkości przepływu wody, a także od stop-

nia zaangażowania tektonicznego skał. Ten 

ostatni czynnik ma bardzo duże znaczenie, 

ponieważ w strefach zaburzeń tektonicznych 

powstają w skale szczeliny, za pośrednictwem 

RADOCZYNNOŚĆ WÓDRADOCZYNNOŚĆ WÓD
W SUDETACH ZACHODNICH

MACIEJ PODOLSKI

Radoczynność wód podziemnych obszaru Sudetów jest jednym z ciekawszych zjawisk występujących na tym tere-

nie. Sudety są jedynym obszarem w Polsce, gdzie występują skały krystaliczne o znacznej zawartości pierwiastków 

radioaktywnych (uranu, radu, radonu).

Pijalnia wód
w Lądku Zdroju

Pijalnia wód
w Lądku Zdroju
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których radon wydzielający się z rozsianego 

w skale radu może dyfundować ze skały do 

otaczającego środowiska. Obecność w wo-

dzie izotopów uranu oraz radu o długich 

okresach rozpadu jest przyczyną tzw. radio-

aktywności trwałej, natomiast rado-

czynność czasowa spowodowana jest 

przez gazy szlachetne, głównie radon, 

a także przez toron i aktynon. Gazy 

te są rozpuszczalne w wodzie, lecz 

nie reagują z innymi pierwiastkami 

oraz związkami chemicznymi. Radon 

rozpada się, emitując promieniowanie 

alfa czyli jądra helu. Jest to najbar-

dziej szkodliwy rodzaj promieniowa-

nia. Energia cząstek alfa jest w całości 

oddawana tkance organizmu żywego, 

w którym się kumuluje. Z racji dużej 

masy oraz małej energii cząstki alfa 

są szkodliwe tylko w przypadku bez-

pośredniego kontaktu z organizmem. 

Ma to miejsce w drogach oddecho-

wych ludzi i zwierząt, a w przypad-

ku wymiany gazowej – w całym or-

ganizmie. Ekspozycja zewnętrzna 

przez skórę i błony śluzowe, nawet 

wewnętrzne nie jest niebezpieczna, 

ponieważ promieniowanie alfa jest 

w całości przez nie zatrzymywane. 

Jednakże radon podlega dalszym przemia-

nom promieniotwórczym, tworząc pierwiast-

ki występujące w postaci ciał stałych, a więc 

trudniej usuwalnych z organizmu niż gaz, 

które mogą powodować schorzenia organi-

zmów żywych, np. nowotwory.

W ody radonowe zawierają zawsze krót-

kotrwałe produkty rozpadu radonu, 

łatwo osiadające na powierzchni ciał stałych 

w postaci tzw. nalotu aktywnego. Równowa-

ga pomiędzy radonem a jego krótkotrwałymi 

produktami rozpadu następuje praktycznie 

w ciągu 3 godzin, a po oddzieleniu nalotu 

od radonu produkty jego rozpadu emitują 

wszystkie trzy rodzaje promieniowania, to 

znaczy promieniowanie alfa, beta, gamma, 

i przechodzą w rad D, czyli promieniotwór-

czy izotop 210Pb o okresie półrozpadu rów-

nym 22 lata. Najwyższa zawartość pierwiast-

ków promieniotwórczych jest obserwowana 

w wodach będących w kontakcie ze złożami 

uraninitu, wtedy gdy istnieją warunki umoż-

liwiające utlenianie i przechodzenie uranu do 

roztworu wód podziemnych.

Wody radonowe Sudetów są z reguły słabo 

zmineralizowanymi wodami typu szczaw lub 

wodami ultrasłodkimi zawierającymi rozpusz-

czony radon jak i również produkty dalszego 

jego rozpadu (Kryza 1993, Kryza 1995).

Na obszarze Sudetów, a zwłaszcza w masy-

wach krystalicznych występują zwykle wody 

radonowe, tzn. wody zawierające 222Rn w ilo-

ści ponad 74 Bq/dm3. Ze względu na aktyw-

ność wody radonowe można podzielić na trzy 

grupy (Pazdro 1977):

– wody słabo radonowe 74 Bq/dm3,

– wody średnio radonowe 74–370 Bq/dm3,

– wody silnie radonowe >370 Bq/dm3.

W obrębie masywu granitoidowego Kar-

konoszy wody o podwyższonej radoczynności 

zostały rozpoznane w rejonie Szklarskiej Porę-

by, Sosnówki, Kowar, a także Cieplic Śląskich 

Zdroju (Dowgiałło 1969). W tych obszarach 

stwierdzono kilkadziesiąt źródeł, najczęściej 

typu szczelinowego o stężeniach 222Rn sięga-

jących nawet do 1770 Bq/dm3 (Pilch 1979). 

Bardzo duże stężenia radonu w roztworach 

wodnych stwierdzono również w obrębie me-

tamorficznej osłony masywu granitoidowego 

Karkonoszy. Za tło naturalne promieniowa-

nia wód można przyjąć przedział od około 40 

Bq/dm3 do około 300 Bq/dm3 w zależności 

od miejsca. W Sudetach najwyższe stężenia 

promieniowania nie przekraczają dwukrotnie 

górnej granicy tła. za wyjątkiem wód okolic 

Szklarskiej Poręby, gdzie w 20 bada-

nych źródłach zanotowano obecność 

radonu w ilości od około 80 Bq/dm3 

aż do 1770 Bq/dm3 (Ciężkowski 1993, 

Pilch 1979).

Badania przeprowadzone przez 

Tęsiorowską, w pierwszej połowie 

lat 70. XX wieku na obszarze grani-

tu karkonoskiego w rejonie Sosnówki 

doprowadziły do przebadania kilku-

nastu źródeł, w których stwierdzono 

radoczynność wód (Tęsiorowska 1974). 

Najsilniejszą radoczynność posiada-

ło źródło położone na południowo-

zachodnim zboczu góry Grabowiec 

i w odległości około 200 metrów na 

południe od kaplicy św. Anny, którego 

radoczynność wynosiła 289,71 Bq/dm3. 

Najmniej radoczynne źródło w okoli-

cach Sosnówki zlokalizowano również 

na zboczu góry Grabowiec, lecz usy-

tuowane ono jest na jej północno-za-

chodnim zboczu w odległości około 

350 metrów na północny-wschód od 

kaplicy, radoczynność wody wynosiła tam 

42,55 Bq/dm3. Źródło to znajduje się w nie-

zbyt dużej odległości od uskoku przypuszczal-

nego, który znajduje się na północny-wschód 

od źródła. Źródła wód radoczynnych w oko-

licach Sosnówki charakteryzują się niezbyt 

dużymi wydajnościami.

B adania radoczynności wód podziemnych 

w Rudawach Janowickich w rejonie Ja-

nowic Wielkich i w okolicach Kowar prze-

prowadził autor niniejszego artykułu w latach 

1997–1998, oznaczając stężenia radonu 222Rn 

w wodach podziemnych metodą detektorów 

śladowych w formie klisz firmy KodakTM 

– LR 115. Podstawą tej metody jest analiza 

defektów strukturalnych powstałych w wy-

niku uderzenia cząsteczek w kliszę z azo-

tanu celulozy (Solecki 1996). Wody badane 

w okolicach Janowie Wielkich były wypły-

wami w strefie uskokowej i przyuskokowej 

w pobliżu kontaktu intruzji granitu karkono-

skiego ze skałami osłony. Natomiast w oko-

Radoczynne źródło
„Dąbrówka” w Lądku Zdroju
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licach Kowar badano wody wypływające ze 

sztolni po byłej kopalni uranu oraz wypływy 

wód podziemnych w formie źródeł.

W okolicach Janowic Wielkich radoczyn-

ność wód jest dość zróżnicowana i wynosi 

od 77,20 Bq/dm3 do 478,7 Bq/dm3, średnio 

ponad 150 Bq/dm3. W rejonie tym dużą ra-

doczynność zanotowano również w wypły-

wie zlokalizowanym na obszarze wschodniej 

osłony granitu karkonoskiego. Natomiast na 

kontakcie granitu karkonoskiego ze skałami 

osłony wartość radoczynności jest dużo niż-

sza niż średnia radoczynność wód podziem-

nych na obszarze granitu karkonoskiego oraz 

wschodniej osłony tegoż granitu. Największa 

radoczynność została zmierzona w wodzie, 

która wypływa z zasypanej sztolni, w której 

eksploatowano polimetaliczne rudy.

W okolicach Kowar, w wypływach wód 

z dwóch sztolni radoczynność wynosi 1248. 

3 Bq/dm3 i 879,2 Bq/dm3. Bardzo wysoka 

radoczynność wody wypływającej z oby-

dwu sztolni związana jest z wcześniejszą 

eksploatacją rud uranowych na tym terenie. 

Wody wypływające z obu sztolni pochodzą 

z drenażu skał, w których znajduje się zło-

że polimetaliczne zawierające uran, co przy 

braku naturalnych zjawisk tektonicznych 

ułatwia wypływ wód radoczynnych pocho-

dzących ze skał wschodniej osłony granitu 

karkonoskiego.

Wypływy wód w formie źródeł umiej-

scowione są w obrębie parkingu położonego 

przy szosie z Kowar w kierunku Przełęczy 

Kowarskiej. Woda wypływa tam źródłami 

szczelinowymi ze skał granitowych, w jed-

nym przypadku sącząc się swobodnie po zwie-

trzelinie granitowej, a w drugim przypadku 

ujęta jest w stalowy odpływ. Radoczynność 

tych wód jest stosunkowo wysoka i wynosi 

491,7 Bq/dm3 oraz 588,2 Bq/dm3.

W  Unii Europejskiej dopuszczalna rado-

czynność wody stosowanej w celach 

użytkowych wynosi do 1000 Bq/dm3, ale za-

lecana już tylko do 100 Bq/dm3 (Commission 

Recommendation 2001/928 Euratom).

Wpływ małych dawek promieniowania 

jonizującego na organizm człowieka, w tym 

również pochodzących od radonu nie jest na-

uce znany. Wśród naukowców istnieją opinie 

głoszące, że każda dawka promieniowania po-

chodząca również ze źródeł naturalnych może 

mieć negatywny wpływ na ludzki organizm, 

jak też stwierdzenia, że małe dawki promie-

niowania mają wręcz zbawienny wpływ na 

organizmy żywe. Problem jest trudny i chy-

ba długo jeszcze nie zostanie rozstrzygnięty. 

Jednakże, mając na uwadze sposób oddziały-

wania wód radonowych na organizm, łącznie 

z ekspozycji wewnętrznej i zewnętrznej, po-

winno się prowadzić racjonalną gospodarkę 

tymi wodami, zarówno w zakresie wykorzy-

stania do celów leczniczych, jak i zabezpie-

czenia miejscowej ludności przed nadmier-

nym, codziennym kontaktem. Większość 

ujęć wody na obszarze Sudetów pochodzi 

z ujęć powierzchniowych, oraz z wód płyt-

kiego krążenia, a co za tym idzie wykorzy-

stywane są wody o możliwie maksymalnej 

radoczynności (Ciężkowski 1992).
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§Z ważywszy powyższe uwarunkowania, 

docenić trzeba rozwiązania prawne ła-

godzące, czy też rekompensujące nieuchronną 

przewagę administracji nad administrowany-

mi. Ich atrakcyjność dodatkowo zwiększają 

cechy systemu o faktycznej już prowenien-

cji. Sygnalizowane mechanizmy stwarzają 

bowiem szansę na przywoływanie władzy 

do porządku, dając zarazem możliwość od-

reagowania frustracji wywoływanych przez 

niestety często towarzyszące sprawowaniu 

władzy patologie (np. alienacja i arogancja 

władzy, nepotyzm, niekompetencja).

Modelowym wręcz przykładem instytucji 

służącej realizacji powyższych celów jest sa-

morząd terytorialny. Ex definitione bowiem 

mamy w tym przypadku do czynienia z in-

stytucją zakładającą współadministrowanie. 

Istotą tej formy decentralizacji jest przecież 

uwikłanie administracji w prawnoustrojowe 
zależności z administrowanymi. W dużym 

uproszczeniu polega to na tym, że np. miesz-

kaniec gminy bez konieczności zatrudniania 

się w administracji samorządowej macierzy-

stej gminy, jak również bez wymagania uzy-

skania mandatu radnego „swojej” rady, dys-

ponuje prawnie gwarantowanymi możliwo-

ściami wpływania na sposób wykonywania 

zadań przez organy gminnej administracji. 

Abstrahując, przynajmniej w tym momen-

cie, od oceny czy tego rodzaju mechanizmy 

są „łatwe w użyciu” oraz faktycznej skali ich 

wykorzystania, podkreślić trzeba wyjątkowość 

sytuacji. „Normalnie” bowiem nie dysponu-

jemy przecież takimi możliwościami w sto-

sunku do administrujących. Jesteśmy „tyl-

ko” petentami, klientami – co implikuje na-

szą słabszą pozycję względem dysponentów 

władztwa publicznego. Co prawda (i na szczę-

ście) w państwie prawa tę naszą podległość 

asekuruje cały system instytucji (np. prawo 

odwoływania się od decyzji administracyj-

nych i zaskarżania ich do sądu), tym niemniej 

w takich sytuacjach ciągle jesteśmy „tylko” 

administrowanymi, tj. adresatami działań po-

dejmowanych przez administrację. To ciągle 

nie my rozstrzygamy, mamy „jedynie” prawo 

reklamować nasze niezadowolenie z podej-

mowanych rozstrzygnięć.

Właściwości konstrukcyjne samorządu te-

rytorialnego pozwalają zatem przekroczyć 

granice klasycznie pojmowanych kontaktów 

w układzie władza-obywatel. Wspomniane 

uwikłanie (nazywane w doktrynie prawa ad-

ministracyjnego korporacyjnością) stwarza 

więc administrowanym wyjątkową możliwość 

partycypowania w sprawowaniu władzy (nie-

dostępną w odniesieniu do organów admini-

stracji rządowej). Dzięki temu nasze prawne 

relacje z np. wójtem (burmistrzem, prezy-

dentem miasta) przebiegają w płaszczyznach 

i na zasadach niedostępnych w stosunku do 

np. wojewody, czy komendanta powiatowe-

go policji.

Sygnalizowane możliwości współadmi-

nistrowania wynikają z genetyki samorządu 

terytorialnego. Samodzielność organów ad-

ministracji samorządowej bazuje bowiem na 

upodmiotowieniu grup społecznych (w tym 

przypadku wyodrębnianych poprzez fakt za-

mieszkiwania na terenie danej jednostki po-

działu terytorialnego). Ustrojodawca toleruje 

zatem niedostępną dla organów administra-

cji rządowej samodzielność np. wójta (bur-

mistrza, prezydenta miasta) w istocie tylko 

dlatego, że reprezentuje on gminę jako po-

siadającą osobowość prawną i podmiotowość 

publicznoprawną jednostkę samorządu tery-

torialnego. Tę zaś tworzą jej mieszkańcy oraz 

jej terytorium.

Nie realizuje zatem idei samorządu te-

rytorialnego praktyka czyniąca jedynym jej 

beneficjentem organy jednostek samorządu 

terytorialnego (np. organy gmin). Takie ogra-

niczone jej wykorzystywanie całkowicie wy-
pacza sens decentralizacji samorządowej. Nie 

ulega bowiem żadnej wątpliwości, że w tym 

przypadku celem nie jest tylko stworzenie 
warunków do samodzielnego administro-
wania organom administracji publicznej, 
lecz uczynienie suwerenem władzy samo-
rządowej i jej pierwotnym podmiotem - 
członków danej wspólnoty samorządowej. 
Nieprzypadkowo zatem rozdziały 3. trzech 

ustaw samorządowych zatytułowano władze 
(odpowiednio – gminy, powiatu, wojewódz-

Jedną z nieuchronnych konsekwencji osiągniętego rozwoju cywilizacyjnego jest objęcie regulacją prawną znaczne-

go zakresu stosunków społecznych. Stopień skomplikowania relacji zachodzących między uczestnikami życia spo-

łecznego, wymusza konieczność posługiwania się regułami postępowania określanymi mianem norm prawnych. 

Sposób ich tworzenia i funkcjonowania stanowi bezspornie warunek sine qua non organizowania współczesnych 

stosunków społecznych. W istocie jesteśmy skazani na życie w warunkach w ten sposób determinowanych, co 

z kolei przesądza o poddaniu nas wpływom dostępnym podmiotom w randze organów władzy publicznej. Wśród 

nich szczególną rolę spełniają organy władzy wykonawczej. Zakres działania administracji (bo o nią tutaj chodzi) 

niejako skazuje ją na takie jej postrzeganie. Dla wielu to dość frustrująca konstatacja, co nie musi zbytnio dziwić, 

jeżeli wziąć pod uwagę naturalną i legalną skłonność administrujących do władczego działania.

Mieszkańcy gminy jako członkowie 

wspólnoty samorządowej
PIOTR LISOWSKI
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twa), a nie organy (odpowiednio – gminy, 

powiatu, województwa). Pierwotną i najważ-

niejszą władzą w każdej jednostce samorządu 

terytorialnego – wbrew pozorom– są bowiem 

jej mieszkańcy, a nie organy reprezentujące 

ich wspólnotę. Problem jednak w tym, że ob-

serwując naszą praktykę samorządową nie 

zawsze daje się to zauważyć.

Jedną z najważniejszych prerogatyw do-

stępnych w ramach administracji samorzą-

dowej jest prawo wybierania i odwoływania 
organów jednostki samorządu terytorialnego. 

Co warte podkreślenia, na poziomie gminy zy-

skało ono już maksymalny zasięg. Począwszy 

od czwartej kadencji na forum gminy miesz-

kańcy dysponują bowiem tego rodzaju moż-

liwościami w stosunku do obydwu organów 

gminy (w powiatach i województwach nadal 

natomiast wybieramy tylko radnych). Co zaś 

szczególnie istotne, mieszkańcy gminy speł-

niający wymogi ordynacyjne są monopolista-

mi, jeżeli chodzi o „instalowanie” organów 

gminy. W trybie nadzoru (a więc z zewnątrz 

w imieniu i z punktu widzenia państwa) moż-

na bowiem – co najwyżej – powoływać osoby 

pełniące funkcje organów gminy (nota bene, 

jeżeli dochodzi do takiej sytuacji – np. w ra-

zie zawieszenia organów gminy i ustanowie-

nia zarządu komisarycznego – mieszkańcy 

gminy tracą prawo odwoływania organów 

swojej gminy).

Uprawnienie w sferze kreowania składu 

personalnego organów gminy nie wyczerpują 

katalogu instytucji służących urzeczywistnia-

niu idei korporacyjności. Co szczególnie war-

te podkreślenia, członkowie danej wspólno-

ty samorządowej kształtują skład personalny 

mających ich reprezentować organów także 

ze skutkiem in minus. Tego rodzaju możliwo-

ści stwarza instytucja referendum lokalnego 

(na poziomie gminy – referendum gminne-

go). Co jednak szczególnie istotne, ta for-

ma demokracji bezpośredniej, pozwala nam 

przypomnieć się organom gminy nie tylko 

poprzez referendum w sprawie ich odwołania, 

ale i przez głosowanie w kwestiach meryto-

rycznych (np. co do dopuszczalności likwi-

dacji szkoły samorządowej, czy prywatyzacji 

gminnego przedszkola). O randze tej formy 

demokracji bezpośredniej świadczy przy tym 

to, że wynik ważnego referendum jest wią-

żący dla organów gminy.

Słabszą formą wpływania na rozstrzy-

gnięcia organów gminy (i nie tylko) są kon-

sultacje. W tym bowiem przypadku wola 

mieszkańców nie ubezwłasnowalnia orga-

nów gminy. Z politycznego punktu widze-

nia nie tak łatwo jednak zignorować opinię 

wyrażoną podczas konsultacji. Sposób ich 

przeprowadzania jest określany przez radę 

gminy. Możliwe są tutaj dwa rozwiązania: 

albo uchwała dotycząca wszystkich konsul-

tacji, albo uchwała określającą przebieg kon-

sultacji w konkretnej kwestii.

Ciekawe możliwości stwarza przepis art. 

101 ustawy o samorządzie gminnym. Należy 

jednak pamiętać o tym, że użycie w nim słowa 

„każdy” na oznaczenie podmiotu legitymo-

wanego do wnoszenia przewidzianych tam 

środków prawnych nie przesądza o ich łatwej 

dostępności. Warunkiem sine qua non skutecz-

nego wniesienia możliwej w tym przypadku 

skargi do sądu administracyjnego (in concreto 

do właściwego wojewódzkiego sądu admini-

stracyjnego) jest w szczególności wykazanie, 

iż np. kwestionowana przez nas uchwała rady 

gminy nie tylko narusza prawo (można rzec 

„w ogóle”), lecz że doprowadziło to do naru-

szenia naszego prawem chronionego inte-
resu. Nie wystarczy zatem wykazać, że np. 

uchwała rady gminy naruszyła ustawę o sa-

morządzie gminnym. Trzeba jeszcze powołać 

się na to, że tego rodzaju uchybienie dotyczy 

nas osobiście i w to prawnie kwalifikowany 

sposób (np. że doprowadziło to do pozbawie-

nia nas czegoś, co prawo gwarantowało nam 

bezpośrednio).

P
oniżej wymieniono przepisy (często 

z przytoczeniem ich treści), koncen-

trując się (zob. jednak D)) na regulacjach 

stwarzających mieszkańcom gmin możli-

wość współadministrowania. W związku 

z tym, że zyskują one istotne dopełnienie 

na poziomie aktów prawa miejscowego, 

poniższa enumeracja zawiera też przykła-

dy przepisów z tego poziomu regulacji nor-

matywnej. Wybór padł na gminę Chocianów 

(przy okazji pozdrowienia dla uczestników 

konferencji zorganizowanej w dniu 1 kwiet-

nia 2006 r. przez działające w Chocianowie 

Koło  Terenowe Okręgu Dolnośląskiego Pol-

skiego Klubu Ekologicznego). Przywołano 

też kilka orzeczeń, nie zawsze ze sobą zgod-

nych, celem zasygnalizowania problemów 

towarzyszących praktyce stosowania przed-

miotowych regulacji. Gwiazdką oznaczono 

te przepisy, które po raz pierwszy znajdą 

zastosowanie w najbliższych wyborach sa-

morządowych.

A) Podstawowe założenia konstrukcyj-
ne (prawnie sankcjonowane)

I. Konstytucja (Dz. U. 1997, nr 78, poz. 

483):

1) fragment preambuły wskazujący na to, 

że najwyższe prawo Rzeczypospolitej Pol-

skiej m.in. oparto na „(...) dialogu społecznym 

oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej 

uprawnienia obywateli i ich wspólnot”;

2) art. 15–16; przepisy rozdziału VII (art. 

163–172).

II. Europejska Karta Samorządu Lokal-

nego (Dz. U. z 1994 r., nr 124, poz. 607), 

w szczególności:

1) art. 3, ust. 1 – „Samorząd terytorialny 

oznacza prawo i zdolność społeczności lokal-

nych, w granicach określonych prawem, do 

kierowania i zarządzania zasadniczą częścią 

spraw publicznych na ich własną odpowie-

dzialność i w interesie ich mieszkańców”, 

zob. jeszcze B) II. 2a) i 2b);

2) art. 3, ust. 2 – „Prawo to realizowane 

jest przez rady lub zgromadzenia, w których 

skład wchodzą członkowie wybierani w wy-

borach (...) i które mogą dysponować organami 

wykonawczymi im podlegającymi”.

III. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.), w szczególności:

1) art. 1, ust. 1 – „Mieszkańcy gminy tworzą 

z mocy prawa wspólnotę samorządową”;

2) art. 1, ust. 2 – „Ilekroć w ustawie jest 

mowa o gminie należy przez to rozumieć 

wspólnotę samorządową oraz odpowiednie 

terytorium”;

3) art. 6, art. 8 – zakres działania gmi-

ny;

4) art. 11, ust. 1 – „Mieszkańcy gminy 

podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu po-

wszechnym (poprzez wybory i referendum) 

lub za pośrednictwem organów gminy”;

5) art. 11b – jawność działania organów 

gminy, zob. jeszcze A) VI. 5);

6) art. 23 – „Radny jest obowiązany kie-

rować się dobrem wspólnoty samorządowej 
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§
gminy. Radny utrzymuje stałą więź z miesz-

kańcami oraz ich organizacjami, a w szcze-

gólności przyjmuje zgłaszane przez miesz-

kańców gminy postulaty i przedstawia je or-

ganom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak 

związany instrukcjami wyborców”;

7) art. 23a – „Wierny Konstytucji i prawu 

Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 

obowiązki radnego sprawować godnie, rze-

telnie i uczciwie, mając na względzie dobro 

mojej gminy i jej mieszkańców”;

8) art. 24 – „Radny jest obowiązany brać 

udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz 

innych instytucji samorządowych, do których 

został wybrany lub desygnowany”;

9) art. 29a, ust. 1 – „Obejmując urząd wójta 

(...) gminy (...), uroczyście ślubuję, że docho-

wam wierności prawu, a powierzony mi urząd 

sprawować będę tylko dla dobra publicznego 

i pomyślności mieszkańców gminy”;

10) art. 35–37b – jednostki pomocnicze 

gminy, zob. jeszcze A) VI. 5) i A) VII.

IV. Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-

nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 

i sejmików województw (Dz. U. 2003, nr 159, 

poz. 1547 z późn zm. – podstawowe dyrek-

tywy wyborcze):

1) (czynne prawo wyborcze) 18 lat, oby-

watel Unii Europejskiej, stale zamieszkujący 

na terenie danej gminy, wpisany do stałego 

rejestru wyborców*;

2) (bierne prawo wyborcze) j.w. oraz nie-

karalność za przestępstwo umyślne ścigane 

z oskarżenia publicznego oraz brak prawo-

mocnego wyroku warunkowo umarzającego 

postępowanie karne w sprawie popełnienia 

ww. przestępstwa*;

3) (zgłoszenie kandydata) poparcie co 

najmniej 25 wyborców; zob. jeszcze art. 

188–190.

V. Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. 

o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza 

i prezydenta miasta (Dz. U. 2002, nr 113, 

poz. 984 z późn. zm. – podstawowe dyrek-

tywy wyborcze):

1) (czynne prawo wyborcze) – j.w.;

2) (bierne prawo wyborcze) 25 lat; oby-

watel polski (nie musi być mieszkańcem da-

nej gminy);

3) (zgłoszenie kandydata) – poparcie co 

najmniej 600 wyborców; tylko komitet wy-

borczy, który zarejestrował listy kandyda-

tów w co najmniej 5 okręgach wyborczych 

(dane dopasowane do warunków gminy 

Chocianów);

4) wybrany (wybory powszechne – wię-

cej niż połowa ważnie oddanych głosów; 

poparcie 8 radnych – uwaga j.w.), zob. jesz-

cze art. 26.

VI. Uchwała Rady Miejskiej w Chocia-

nowie z dnia 29 października 2003 r. w spra-

wie statutu Miasta i Gminy Chocianów (Dz. 

Urz. Woj. Dolnośląskiego 2003, nr 211, poz. 

3019 z późn. zm.):

1) §3, ust. 2 – „(...) Wszystkie osoby, któ-

re na stałe zamieszkują (...) stanowią gmin-

ną wspólnotę samorządową realizującą swoje 

zbiorowe cele lokalne poprzez udział w refe-

rendum i w wyborach do Rady Gminy oraz 

poprzez swoje organy”;

2) §24, ust. 5 – „Zawiadomienie o termi-

nie, miejscu i przedmiocie obrad Rady po-

winno być podane do publicznej wiadomości 

w sposób zwyczajowo przyjęty”;

3) §38, ust. 5 – „Przewodniczący Rady 

może udzielić głosu osobie niebędącej rad-

nym za zgodą Rady”;

4) §53, ust. 1 – „Inicjatywę uchwałodaw-

czą posiadają: komisje stałe Rady, kluby rad-

nych, Burmistrz oraz każdy radny”;

5) zob. jeszcze: §§8–11, §§103–106.

VII. Np. uchwała Rady Miejskiej w Cho-

cianowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie 

Statutu Sołectwa Żabice Gminy Chocianów 

(Dz. U. Woj. Dolnośląskiego 2003, nr 411, 

poz. 998):

1) §4 ust. 2 – „Pełnoprawnymi uczestnika-

mi społeczności sołectwa są jego stali miesz-

kańcy, którym przysługuje czynne i bierne 

prawo wyborcze w wyborach do rad gmin”, 

zob. jeszcze §6, ust. 5;

2) §5 – „Do zakresu działania sołectwa 

należą: a) opracowania projektów uchwał rady 

w sprawach o podstawowym znaczeniu dla 

mieszkańców sołectwa, b) występowanie do 

rady miejskiej o rozpatrzenie spraw publicz-

nych sołectwa lub jego części, których za-

kres wykracza poza możliwości sołectwa, c) 

współpraca z radnymi, którzy kandydowali 

z terenu sołectwa głównie przez ułatwianie 

im kontaktu z wyborcami”;

3) §8, ust. 1 – „Zebranie wiejskie podej-

muje uchwały we wszystkich sprawach na-

leżących do sołectwa”;

4) §13, pkt 3 – „Do obowiązków i kom-

petencji sołtysa należy w szczególności: (...) 

występowanie z wnioskami dot. potrzeb so-

łectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenie 

działalności interwencyjnej w tym zakresie 

z upoważnienia zebrania”;

5) §16, lit. b) – „Zadaniem rady sołeckiej 

jest wspomaganie sołtysa w zakresie sprawo-

wania jego funkcji, a w szczególności: (...) 

gromadzenie wniosków i innych wystąpień 

mieszkańców w sprawach sołectwa”.

B) Prawnoustrojowe instrumenty interwe-
niowania na rzecz współadministro wania

I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o re-

ferendum lokalnym (Dz. U. 2000, nr 88, poz. 

985 z późn. zm. – podstawowe dyrektywy):

1) (zakres podmiotowy) – zob. A) IV. 1);

2) (zakres przedmiotowy) – „sprawa do-

tycząca tej wspólnoty, mieszcząca się w za-

kresie zadań i kompetencji organów danej 

jednostki lub w sprawie odwołania organu 

stanowiącego tej jednostki, a w przypadku 

gminy także wójta” (art. 2 ust. 1) oraz wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerw-

ca 2003 r. (K 30/02);

3) (tryb):

a) z inicjatywy rady gminy (art. 9 ust. 

1 wyżej wymienionej ustawy; art. 28a i art. 

28b ustawy – zob. A) III.),

b) na wniosek – 10 % uprawnionych do 

głosowania; 60 dni na zebranie podpisów;

4) (ograniczenia czasowe – tylko przy re-

ferendach personalnych) – aktualnie znajdu-

ją zastosowanie:

a) wniosek mieszkańców można złożyć 

po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru or-

ganu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego 

referendum w sprawie jego odwołania i nie 

później niż na 8 miesięcy przed zakończe-

niem jego kadencji;

b) uchwałę rady gminy można podjąć po 

upływie 9 miesięcy od dnia wyboru i nie póź-

niej niż na 9 miesięcy przed zakończeniem 

kadencji rady (art. 28b ustawy – zob. A) III.) 

oraz nie wcześniej niż po upływie 12 mie-

sięcy od poprzedniego głosowania (art. 28c 

ustawy – zob. A) III.);

5) art. 55 – ważne co najmniej 30% upraw-

nionych do głosowania (przy personalnych: 

nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział 

w wyborze odwoływanego organu*);
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6) art. 56 - –wynik rozstrzygający: wię-

cej niż połowa ważnie oddanych głosów; sa-

moopodatkowanie – co najmniej 2/3 ważnie 

oddanych głosów;

7) skarga inicjatora referendum na uchwałę 

rady gminy odrzucającą wniosek o przepro-

wadzenie referendum (art. 20) oraz na posta-

nowienie komisarza wyborczego odrzucają-

ce wniosek o przeprowadzenie referendum 

personalnego (art. 26).

II. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. samo-

rządzie gminnym (Dz. U. 2001, nr 142, poz. 

1591 z późn. zm.):

1) konsultacje z mieszkańcami (art. 4a, 

ust. 1–2; art. 4b, ust. 1; art. 5, ust. 2; art. 5a; 

art. 35, ust. 1);

2) art. 101, ust. 1 – „Każdy, czyj interes 

prawny lub uprawnienie zostały naruszone 

uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez 

organ gminy w sprawie z zakresu administra-

cji publicznej, może po bezskutecznym we-

zwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć 

uchwałę do sądu administracyjnego”;

2a) „Legitymowani do zaskarżenia uchwały 

o odwołaniu dyrektora szkoły są mieszkańcy 

gminy, jeżeli uważają, że odwołanie dyrektora 

szkoły narusza ich interes, gdyż – w świetle art. 

3, ust. 1 Europejskiej Karty (...) interes miesz-

kańców ma walor interesu prawnego, w rozu-

mieniu art. 101, ust. 1 (...)” – wyrok NSA z dnia 

19 stycznia 2000 r. (I SA 1670/99);

2b) „Przynależność do wspólnoty gmin-

nej nie jest źródłem interesu prawnego, któ-

rego naruszenie uzasadnia wniesienie skar-

gi na podstawie art. 101, ust. 1 (...). Zawar-

te w ustawie o samorządzie gminnym tzw. 

normy zadaniowe, mówiące o zaspokajaniu 

przez gminę zbiorowych potrzeb wspól-

noty, jak np. w zakresie edukacji, nie dają 

podstaw do konstruowania indywidualnych 

praw i żądań ani nie legitymują do zaskarża-

nia zarządzeń w takich sprawach. Podobnie 

kwestia przedstawia się z punktu widzenia 

art. 3 Europejskiej Karty (...) Zarządzenie 

Burmistrza Gminy T. odwołujące Dyrektora 

Gimnazjum Publicznego w T. nie jest także 

związane z indywidualną sferą praw i obo-

wiązków skarżącego (...). Nie można tego 

związania wywodzić tylko z faktu, że jego 

dzieci w przyszłości będą uczęszczać do tego 

gimnazjum” – wyrok NSA z dnia 1 marca 

2005 r. (OSK 1437/04);

3) art. 101a, ust. 1: „Przepis art. 101 sto-

suje się odpowiednio, gdy organ gminy nie 

wykonuje czynności nakazanych prawem 

albo przez podejmowane czynności prawne 

lub faktyczne narusza prawa osób trzecich”; 

art. 101a, ust. 1: „W przypadkach, o których 

mowa w ust. 1, sąd administracyjny może 

nakazać organowi nadzoru wykonanie nie-

zbędnych czynności na rzecz skarżącego, na 

koszt i ryzyko gminy”.

III. Na przykład uchwała Rady Miej-

skiej w Chocianowie z dnia 27 marca 2003 

r. w sprawie Statutu Sołectwa Żabice Gmi-

ny Chocianów (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego 

2003, nr 411, poz. 998):

1) §22, ust. 1 – „Sołtys i członkowie rady 

sołeckiej mogą być przez zebranie wiejskie od-

wołani przed upływem kadencji, jeżeli nie wy-

konują swoich obowiązków, naruszają posta-

nowienia statutu i uchwał zebrania”; §22, ust. 

2 – „Odwołanie sołtysa przed upływem kadencji 

może dokonać zebranie na wniosek 1/5 miesz-

kańców lub na wniosek organu gminy”.

C) Prawnoustrojowe instrumenty in-
terweniowania – lex specialis

I. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o sys-

temie oświaty (Dz. U. 2004, nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.):

1) w skład komisji konkursowej wchodzi 

dwóch przedstawicieli rodziców (art. 36a, ust. 

5, pkt 2, lit. b);

2) rada szkoły: uchwala statut szkoły, 

może wystąpić z wiążącym wnioskiem do 

Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z wnio-

skiem o zbadanie i dokonanie oceny działal-

ności szkoły, jej dyrektora, innych nauczycieli 

(art. 50, ust. 1, pkt. 1 i 3);

3) rada rodziców może wystąpić do Gminy 

Chocianów, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 

dyrektora szkoły, rady pedagogicznej z wnio-

skami i opiniami dotyczącymi wszystkich 

sprawa szkoły (art. 54, ust. 1).

D) Inne instrumenty interweniowania
I. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.):

1) wnioski dotyczące studium (art. 11, pkt 

1), uwagi dotyczące projektu studium (art. 11, 

pkt 12) – minimum 21 dni;

2) wnioski do planu (art. 17, pkt 1) – mini-

mum 21 dni, uwagi dotyczące projektu planu 

(art. 11, pkt 12) – maksymalnie 21 dni;

3) art. 20 – rozstrzygnięcie burmistrza 

o nieuwzględnieniu ww. uwag i wniosków 

nie podlegają zaskarżeniu do sądu admini-

stracyjnego.

II. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Pra-

wo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, nr 62, 

poz. 627 z późn.) – Tytuł I, Dział V – skar-

gi i wnioski.

III. Kodeks postępowania administracyj-

nego – skargi i wnioski.

DR PIOTR LISOWSKI

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

Władze Chocianowa szukają kontaktu
z organizacjami pozarządowymi –
burimstrz miasta z Zarządem PKE OD.

Władze Chocianowa szukają kontaktu
z organizacjami pozarządowymi –
burimstrz miasta z Zarządem PKE OD.
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Szanowny Panie Dyrektorze,

jesteśmy uczniami klasy ekologicznej IIe, Liceum Ogólnokształ-

cącego nr XI we Wrocławiu, mieszczącego się przy ul. Spółdziel-

czej. Nasza klasa czynnie uczestniczy w Międzynarodowym Progra-

mie Ekologicznym GLOBE, którego głównym zadaniem jest bada-

nie i ochrona dziedzictwa świata przyrody. Bardzo zbulwersowała 

nas sprawa, o której przeczytaliśmy w Gazecie Wyborczej z dnia 

23.03.2006 r., w artykule „Wrocławska masakra piłą mechanicz-

ną”, redaktora Tomasza Karkochy. Czytając go, nie mogliśmy zro-

zumieć głupoty ludzkiej.

Dnia 21.03.2006 r. samochód wiózł 18-tonowe wrota przeciwpo-

wodziowe, które miały być umieszczone na śluzie. Z powodu błędów 

popełnionych w trakcie transportu, tj. nie obliczono dokładnie sze-

rokości trasy, nie przetestowano jej, a co najważniejsze nie spraw-

dzono dokładnie szerokości ładunku, doprowadzono do tragedii 

ekologicznej. Z rozmowy z mieszkańcami ustalono, że ciężarówka 

nie zmieściła się w alei dębowej na ul. Folwarcznej. Pracownicy, 

bez zezwolenia ścięli 43 stuletnie dęby, pomimo że mieli zgodę Bog-

dana Łukaszewicza – dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego, na usunięcie tylko trzech drzew.

Jesteśmy oburzeni tym, iż budżet państwa, czyli pieniądze po-

datników, będą wydane na spłatę tej szkody. Kwota ta wynosi ponad 

3 miliony złotych. Uważamy, że istniała jeszcze inna droga transportu 

bramy, natomiast firma, która zajmowała się transportem – firma 

BHE Dychów – nie specjalizuje się w przewozie tak dużych ładun-

ków. Z tą opinią zgadza się również Przemysław Panas – właściciel 

firmy specjalizującej się w przewozie wielkich gabarytów.

Pomimo, iż Stefan Bartosiewicz – wicedyrektor RZGW – zaku-

pił sto sadzonek dębów, nie zrekompensuje to jego winy. Zanim te 

sadzonki urosną minie 100 lat, a Pan wicedyrektor i my nie będzie-

my mieli możliwości oglądania tych wspaniałych drzew. Jesteśmy 

młodymi ludźmi, ale rozumiemy, że wartości kulturowe i dziedzic-

two, to rzeczy bardzo ważne. Nasza świadomość jest duża, jesteśmy 

przecież też częścią przyrody. Niszcząc swoje środowisko – niszczy-

my samych siebie. Uważamy, że osoby pełniące takie wysokie sta-

nowiska powinny również mieć tego świadomość.

Dlatego też, wraz z naszymi nauczycielkami: biologii – panią 

Jolantą Jaszczak i chemii – panią Ewą Czupry, dokonaliśmy pomia-

ru pni ściętych drzew. Każdy pień ma swój opis i zdjęcie. Powyższą 

dokumentację jesteśmy w stanie przekazać Panu.

Chcemy, aby ten haniebny czyn został ujawniony, publicznie na-

piętnowany oraz aby uczestnicy tego występku ponieśli konsekwen-

cje, by w przyszłości nie popełniano podobnych błędów, ponieważ 

światem nie rządzi pieniądz, tylko rozum, dzięki któremu różnimy 

się od zwierząt i mamy wobec tego prawo wyboru.

Z poważaniem –

Uczniowie klasy IIe

List przesłano do wiadomości, do redakcji następujących czasopism: „Przyroda 

Polska”, „Ekoświat”, „Zielona Planeta”.

Dęby, które były...
Do redakcji „Zielonej Planety” wpłynął bulwersujący list napisany przez uczniów XI Liceum Ogólnokształcącego we 

Wrocławiu skierowany do dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pana Ryszarda Kosierba, w sprawie 

przeprowadzoonej w marcu 2006 r. niezaplanowanej, skandalicznej wycinki stuletnich dębów na Bartoszowicach...

fotoreportaż

na okładce!

Uczniowie XI LO sporządzili
szczegółową dokumentację

zniszczeń na Bartoszowicach

Uczniowie XI LO sporządzili
szczegółową dokumentację

zniszczeń na Bartoszowicach
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ADRESY KÓŁ TERENOWYCH

Koło Miejskie we Wrocławiu (I) – prezes dr inż. arch. Bogusław Wojtyszyn

tel. 0-71 347 14 45, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, bogwoj@eko.org.pl

Koło „Feniks” w Pęgowie (II) – prezes inż. Leszek Olbiński

tel. 0-501 485 933, Pęgów, ul. Wypoczynkowa 10, 55-120 Oborniki Śląskie

Koło w Brzegu (III) – prezes inż. Czesław Grabiński

tel. 0-77 411 19 06, ul. Kościuszki 1b/3, 49-300 Brzeg, ekograb@op.pl

Koło „Zielony Muchobór” (IV) – prezes Marianna K. Gidaszewska

tel. 0-71 357 18 75, ul. Grecka 59, 54-406 Wrocław

Koło Doliny Białej Lądeckiej (V) – prezes mgr Janina Olkiewicz-Kelner

tel. 0-74 814 63 21, ul. Kolejowa 4/5, 57-540 Lądek Zdrój

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes Julian Golak

tel. 0-74 872 46 24, ul. Bohaterów Getta 4/6, 57-400 Nowa Ruda

Koło w Opolu (VII) – prezes mgr inż. Remigiusz Jurek

tel. 0-77 455 92 55, ul. Piotrkowska 7d/3, 45-323 Opole

Koło w Oławie (VIII) – prezes mgr inż. Ewa Perska

tel. 0-71 313 81 84, 0-71 301 90 03, ul. 3 Maja 18e (ZSP Nr 2), 55-200 Oława

Koło „Głogów” w Głogowie (IX) – prezes mgr Eugeniusz Wezner

tel. 0-76 833 38 57, ul. Folwarczna 55, 67-200 Głogów

Koło Gminne „Żuraw” w Rudnej Wielkiej (X) – prezes inż. Zbigniew Lasak

tel. 0-65 543 60 26, Rudna Wielka 5, 56-210 Wąsosz

Koło w Bielawie (XI) – prezes dr inż. Iwona Chełmecka

tel. 0-74 834 40 39, 0-503 164 093 , ul. Tkacka 12A, 58-260 Bielawa

Koło przy Uniwersytecie Wrocławskim (XII) – prezes prof. dr hab. Ewa Bylińska

tel. 0-71 322 86 14, ul. Kanonia 6/8 (Instytut Botaniki), 50-328 Wrocław

Koło w Legnicy (XIV) – prezes mgr inż. Eugenia Rurak

tel. 0-76 855 04 18, ul. Pomorska 19, 59-220 Legnica

Koło przy Politechnice Wrocłwskiej (XV) – prezes dr inż. Aureliusz Mikłaszewski

tel. 0-71 347 14 14, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław, klub@eko.wroc.pl

Koło „Knieja” w Skokowej (XVI) – prezes Zbigniew Nawojczyk

tel. 0-71 312 65 25, 0-601 554 223, ul. Dworcowa 1, 55-310 Prusice

Koło przy NOT we Wrocławiu (XVII) – prezes mgr Dawid Golec

tel. 0-71 347 14 44, ul. Czerwonego Krzyża 2/4, 50-345 Wrocław

Koło „Fundacja” (XVIII) – prezes dr n. med. Halina Strugała-Stawik

tel. 0-76 852 46 61, ul. Okrzei 10, 59-220 Legnica

Koło w Chojnowie (XXI) – prezes mgr Włodzimierz Zatorski

tel. 0-76 817 73 91, pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów

Koło w Szklarskiej Porębie (XXII) – prezes mgr inż. arch. Roland Kacperski

tel. 0-75 717 25 16, ul. Jedności Narodowej 5, 58-580 Szklarska Poręba

Koło w Chocianowie (XXIII) – prezes mgr inż. Adam Świtoń

tel. 0-76 818 58 27, ul. Świerkowa 6, 59-140 Chocianów

Koło w Lubinie (XXIV) – prezes mgr Teresa Glonek

tel. 0-76 844 72 44, ul. Jana Pawła II 70, 59-300 Lubin

Koło „Włodarz-Ostoja” w Głuszycy (XXV) – prezes mgr inż. Magdalena Styś-Kruszelnicka

tel. 0-74 845 64 81, ul. Parkowa 9 (Zespół Szkół), 58-340 Głuszyca

OKRĘG DOLNOŚLĄSKI 
POLSKIEGO KLUBU 
EKOLOGICZNEGO

ul. marsz. J. Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław

tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 44
e-mail: klub@eko.wroc.pl

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

ZARZĄD OKRĘGU

dr inż. Aureliusz Mikłaszewski
prezes, tel./fax 0-71 347 14 45, tel. 0-71 347 14 14

e-mail: klub@eko.wroc.pl

dr hab. inż. Włodzimierz Brząkała
wiceprezes, tel. 0-71 320 33 82, 0-663 261 317

e-mail: wbdom@op.pl

dr Gabriela Orłowska-Matuszewska
sekretarz, tel. 0-71 375 62 91, 0-697 588 157

e-mail: ormat@interia.pl

mgr Krystyna Haladyn
skarbnik, tel. 0-71 777 78 90

e-mail: k_haladyn@poczta.onet.pl

mgr inż. Henryk Słotwiński
członek, tel. 0-76 818 70 14
e-mail: slotwinskiH@op.pl

dr inż. Grażyna Szumilak
członek, tel. 0-71 348 12 12

dr Krzysztof Świerkosz
członek, tel. kom. 0-601 354 328
e-mail: krissw@biol.uni.wroc.pl

KOMISJA REWIZYJNA

mgr Ewa Teresa Gojdź-Czupry
przewodnicząca, tel. 0-507 293 157

e-mail: czupry@hotmail.com

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

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

inż. Zbigniew Lasak
członek, tel. 0-65 543 60 26

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

SĄD KOLEŻEŃSKI

mgr Wiesława Gątkiewicz
przewodnicząca, tel. 0-71 340 57 02

e-mail: wgatk@go2.pl

mgr Teresa Glonek
członek, tel. 0-76 844 72 44

e-mail: stanislaw.glonek@wp.pl

mgr Magdalena Michalska
członek, tel. 0-71 794 55 95

e-mail: magmichalska@gazeta.pl

dr inż. Zdzisław Matyniak
członek, tel. 0-71 320 25 00

e-mail: matyniak@kom-net.pl

mgr Marek Stajszczyk
członek, tel. 0-77 416 28 88

BIURO ZARZĄDU OD PKE
ul. Czerwonego Krzyża 2/4, Wrocław

czynne jest
od poniedziałku do czwartku

w godz. 1630–1900



Dęby, które... rosły nad Odrą
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