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MMajówka rozpoczęła się tradycyjnie, czy-

li poczęstunkiem w sobotę rano w sie-

dzibie Koła, w podziemiach Zespołu Szkół 

w Głuszycy (co nie znaczy, że Koło działa 

w podziemiu). Szczególnie serdecznie powi-

taliśmy grupę kilkunastu uczniów z miej-

scowego gimnazjum wraz z opiekunami, bo 

w nich nadzieja na rozwój Koła.

Najmocniejszy akcent ekologiczny miał 

miejsce na początku imprezy – Pan Ryszard 

Gnyp z Boguszowa-Gorc zreferował nam sprawę 

szczególnie bulwersującą lokalną społeczność 

– poważnie rozważany przez władze gminy 

Boguszów-Gorce zamiar budowy spalarni 

zwłok... kilka metrów od budynków miesz-

kalnych. Skoro nie ma dopuszczalnych norm 

na dioksyny (a niestety ciągle ich nie ma), to 

znaczy, że można spalać wszystko i wszędzie! 

Tak przynajmniej uważa powiatowy inspektor 

sanitarny w Wałbrzychu, który wydał pozy-

tywną opinię. Wojewódzki inspektor zapew-

ne wie, na czym polega zasada przezorności, 

bo jest – jak na razie – odmiennego zdania. 

Opinię społeczną, wiadomo jaką, całkowi-

cie zignorowano.

Z równie wielkim niedowierzaniem za-

poznaliśmy się z nowym rozporządzeniem 

Wojewody Dolnośląskiego w sprawie Par-

ku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich 

(zmiana po 10 latach od utworzenia parku), 

w którym dopuszcza się np. budowę kamie-

niołomów o odkrywce 500 na 500 metrów. 

Jeśli tylko nie zagraża coś gatunkom i siedli-

skom, to jest akceptowane przez wojewodę, 

a także przez konserwatora przyrody, wy-

dział środowiska i wiele innych osób utrzy-

mywanych z pieniędzy podatników. Godna 

pochwały jest troska o florę i faunę, ale nie 

jest jasne, jaki krajobraz ma to rozporządze-

nie chronić, wygląda na to, że przemysłowe 

relikty rodem z XIX wieku. W każdym ra-

zie dotychczasowe zapisy o rekreacyjno-wy-

poczynkowej funkcji parku krajobrazowego 

gdzieś się jakby zagubiły w tym niefortun-

nym rozporządzeniu.

WW części turystycznej podjęliśmy po raz 

trzeci próbę zdobycia Ruprechtickiego 

Szpiczaka (881 m n.p.m.), najwyższej góry 

w powiecie Nachod i najwspanialszego punk-

tu widokowego pogranicza polsko-czeskiego. 

Widoki z wysokiej stalowej wieży były wspa-

niałą rekompensatą wysiłku (i strachu przed 

gigahercami płynącymi z anten „oblepiają-

cych” wieżę): z Górami Stołowymi i Szcze-

lińcem na pierwszym planie, a w ogóle, to 

od Gór Bardzkich i Złotych, poprzez Góry 

Bialskie i Masyw Śnieżnika, Góry Orlic-

kie aż po Karkonosze z pokrytą śniegiem 

Śnieżką. A z drugiej strony Waligóra, Wiel-

ka Sowa i Ślęza.

Dalsza część wycieczki, po wulkanicz-

nych kopcach Gór Kamiennych, wcale nie 

była dużo łatwiejsza od wspinaczki na Szpi-

czak. Tylko perspektywa wspaniałego obiadu 

w czeskich Janowiczach gnała majówkowi-

Po raz dziewiąty Koło OD PKE „Ostoja-Włodarz” w Głuszycy zorganizowało w drugi weekend maja coroczną imprezę 

plenerową pod nazwą „Majówka w Głuszycy”. Wiosna kolejny raz udowodniła, że nam sprzyja i zaskoczyła wszystkich 

wspaniałą pogodą. Jak zwykle, sobotę poświęciliśmy na zapoznanie się z atrakcjami Ziemi Wałbrzyskiej – tym razem 

pogranicza polsko-czeskiego, a niedzielę – na bliższe okolice Głuszycy, w klimatach niemal bieszczadzkich.

WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

Majówka w Głuszycy
czyl i do Czech po raz pierwszy bez granic !

W tle – Góry Stołowe i Szczeliniec
widoczne od czeskiej strony

W tle – Góry Stołowe i Szczeliniec
widoczne od czeskiej strony

fo
t. A

u
re

liu
sz M

ik
ła

sze
w

sk
i



Z ŻYCIA KLUBU

4 ZIELONA PLANETA 3 (78)/2008

czów do przodu. O innych typowo czeskich 

dodatkach do jedzenia kroniki milczą. Wie-

czorem odbyło się ekospotkanie na Łowisku 

Pstrąga „Złota Woda” w Łomnicy koło Głu-

szycy – otwarta debata o wyższości piwa pol-

skiego nad piwem czeskim (lub odwrotnie). 

Ustalono, że sprawa jest złożona i wymaga 

jeszcze dalszych badań, na które chwilowo 

zabrakło środków finansowych.

Niedzielny poranek Prezes Aureliusz Mi-

kłaszewski rozpoczął tradycyjną sesją zdjęcio-

wą w plenerze, wykazując tym troskę o wzbo-

gacenie niniejszej relacji. Po wyczerpującej 

i bogatej we wrażenia sobocie, na niedzielę 

zaplanowaliśmy trasę z jedną tylko atrakcją 

– przełęcz pomiędzy Gomólnikiem Małym 

i Jeleńcem w Górach Suchych. Widok iście 

bieszczadzki – z kilkoma pasmami gór w tle, 

bez jakiegokolwiek śladu bytności człowieka 

(domy, asfalt, maszty, kominy...).

ZZa rok okrągły jubileusz – dziesiąta Ma-

jówka pod hasłem „Wracamy do korzeni”. 

Już dziś serdecznie zapraszamy!

DR HAB. INŻ. WŁODZIMIERZ BRZĄKAŁA

SEKRETARZ KOŁA PKE W GŁUSZYCY
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A tak powstają fotografie 
na okładkę „Zielonej Planety”

A tak powstają fotografie 
na okładkę „Zielonej Planety”

POLECAMY

Niedawna awaria elektrowni atomowej na Słowenii znów ożywiła 

obawy przed energetyką atomową. A Polska stoi właśnie przed ko-

niecznością podjęcia decyzji – czy budować elektrownię atomową?

Aby na o pytanie odpowiedzieć należy wziąć pod uwagę:

– potrzeby energetyczne w przyszłości,

– możliwości ich zaspokojenia ze źródeł krajowych i importu,

– zalety i wady energetyki jądrowej,

–  ile odnawialnej energii można uzyskać w Polsce ze źródeł odna-

wialnych,

– ekonomikę pozyskania energii i obciążenia środowiskowe.

Na te pytania odpowiedzieli najbardziej opiniotwórczy i często cy-

towani w Polsce autorzy, którzy wzięli udział w zorganizowanej przez 

nasz Okręg konferencji pt. „Energetyka jądrowa – bezpieczeństwo czy 

zagrożenie?”, która odbyła się 11 grudnia 2007 r. Na podstawie ma-

teriałów konferencyjnych Zarząd Główny PKE przyjął 12 stycznia 

2008 r. stanowisko, w którym nie widzi konieczności budowy dziś 

energetyki jądrowej. Wspomniane referaty wraz z zapisem dyskusji 

i stanowiskiem Klubu zostały wydane w postaci książkowej pt. „Ener-

getyka jądrowa – bezpieczeństwo czy zagrożenia?”. Znakomita lektu-

ra i materiał źródłowy dla wyrobienia sobie poglądu w tej sprawie.

„Energetyka Jądrowa – bezpieczeństwo czy zagrożenie?”, wydawca Polski Klub Ekologiczny – Okręg Dolno-

śląski, Wrocław 2008, str. 110, ISBN 978-83-89983-25-1, oprawa miękka klejona.
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Wstęp

Zmysły – jak wzrok, słuch, węch – słu-

żą do odbierania informacji ze środowiska. 

Jednak inne znaczenie miały one dla czło-

wieka żyjącego w środowisku naturalnym, 

niezmienionym wskutek antropopresji, a inne 

obecnie, w środowisku poddanym cywiliza-

cyjnym przekształceniom. Pierwotnie zapach 

pożywienia świadczył wyłącznie o jego przy-

datności do spożycia, zapach zwierzęcia lub 

obcego człowieka o prawdopodobnym nie-

bezpieczeństwie, a zapach przedstawiciela 

płci odmiennej mógł stymulować zachowania 

seksualne. Obecnie świadomie postrzegane 

znaczenie zmysłu węchu uległo znacznemu 

przewartościowaniu i zarazem zmniejszeniu. 

W zmienionym, wręcz sztucznie zbudowa-

nym otoczeniu, zwłaszcza w aglomeracjach 

miejsko-przemysłowych, sygnały odbierane 

przez zmysł węchu są z reguły zafałszowane. 

Większego znaczenia nabierają wzrok i słuch. 

Ponadto człowiek dla własnej przyjemności 

sam często fałszuje zapach własnego ciała 

oraz otoczenia przez coraz powszechniej-

sze stosowanie perfum, dezodorantów, bal-

samów, wonnych przypraw. Z jednej strony 

jest to wyraz dążenia do komfortu, a z dru-

giej, poprzez maskowanie nieprzyjemnych 

zapachów, podświadomie ucieka od czegoś, 

co kojarzy się ze złem w ogólniejszym ujęciu. 

Potoczne określenie „śmierdząca sprawa” ma 

wyraźnie pejoratywny wydźwięk. 

Źródła emisji odorów

Źródła emisji odorów stanowią bardzo 

obszerną grupę. Należą do nich obiekty ze 

wszystkich gałęzi działalności człowieka. Bar-

dzo powszechnym źródłem emisji odorów są 

obiekty gospodarki komunalnej, a szczególnie 

niesprawne i przeciążone oczyszczalnie ście-

ków, składowiska odpadów, kompostownie. 

Jeśli ich lokalizacja jest odległa od siedlisk 

ludzkich, to nie muszą one być przyczyną 

uciążliwości i skarg. Tak się jednak dzieje, 

że często zabudowa mieszkalna zbliża się do 

tych obiektów, położonych pierwotnie z dala 

od miast. Występuje to zwłaszcza w przypad-

ku oczyszczalni ścieków, ze względu na to, 

że tereny na osi miasto – oczyszczalnia są 

uzbrojone. Na terenach miast mogą wystę-

pować źródła mniejsze, jednak stanowiące 

powód częstych skarg. Może to być wadliwa 

kanalizacja lub zaniedbywane miejsca gro-

madzenia odpadów stałych (śmieci). Uciąż-

liwość tych obiektów manifestuje się szcze-

gólnie mocno latem. 

Centra miast, o nasilonym ruchu samo-

chodowym, mają także specyficzny zapach 

powodowany emisją spalin samochodowych. 

Ze względu na niski poziom stężenia zapa-

chu oraz częsty z nim kontakt, powodują-

cy efekt adaptacji zmysłu węchu, ten aspekt 

uciążliwości emisji spalin stanowi mniejszy 

problem. Tutaj większe znaczenie ma bezpo-

średnia toksyczność tej emisji oraz zagroże-

nie powstawaniem smogu fotochemicznego. 

Uciążliwość zapachu spalin może mieć miejsce 

w wypadku emisji z zajezdni autobusowych, 

kiedy w mroźne zimy zachodzi (niekiedy) ko-

nieczność utrzymywania pojazdów podczas 

nocnych postojów na biegu jałowym.

Rolnictwo było kiedyś kojarzone z dzia-

łalnością czystą, niemal zgodną z naturą, nie-

wywołującą uciążliwości. Zapachy obory czy 

chlewni, w małych gospodarstwach rolnych, 

ograniczały się do podwórza rolnika i były 

przyjmowane nawet z zadowoleniem. Wyraź-

niejszy zapach świadczył o większym bogac-

twie gospodarza. Ten czas niewystępowania 

uciążliwości odorowej i możliwości pełnej 

akceptacji wiejskich zapachów już minął. 

Nowoczesne technologie produkcji rolni-

MIROSŁAW SZKLARCZYK

„Zapach pobudza nasz zmysł węchu. Sprawia, że odczuwamy przyjemność lub wręcz przeciwnie. Jest to cecha związ-

ku chemicznego, który jest mieszaniną pewnych składników. Język polski określa zapach jako woń miłą, jednak często 

termin ten stosuje się ogólnie do określenia zarówno miłej jak i niemiłej woni. Przykre zapachy nazywa się smrodem, 

odorem lub fetorem, czasami stosuje się też inne określenia, przeważnie niecenzuralne” (www.aromatyswiata.pl).

ZANIECZYSZCZENIEZANIECZYSZCZENIE

POWIETRZAPOWIETRZA

ODORAMI
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czej, zwłaszcza w obszarze hodowli, przy-

pominają produkcję przemysłową. Wielkość 

obiektów hodowlanych sprawia, że są one 

powodem dużych emisji o znacznym zasię-

gu oddziaływania. Świadczą o tym liczne 

doniesienia medialne o skargach na odory 

z hodowli. Starsze osoby pamiętają zapewne 

opinie o „zdrowym zapachu wsi”. Tęsknota 

za tym odżywa poprzez modę na odpoczy-

nek w gospodarstwach agroturystycznych. 

Szczególną atrakcją niektórych z nich jest 

możliwość kontaktu ze zwierzętami, i tym 

samym z łagodnym zapachem obory. Trudno 

sobie jednak wyobrazić gospodarstwo agro-

turystyczne na obszarze objętym oddziały-

waniem zapachów z wielkich chlewni, obór 

lub kurników, o przemysłowym charakterze 

produkcji.

Bardzo zróżnicowany charakter mają 

przemysłowe źródła odorów. Najliczniej 

występują one w przemyśle spożywczym. 

Cały obszar działalności związany z pozy-

skiwaniem mięsa (ubój) oraz jego przetwór-

stwo jest związany z emisją nieprzyjemnych 

zapachów. Podobnie przedstawia się spra-

wa z przetwórstwem ryb. W obu wypadkach 

powstają znaczne ilości odpadów, które ze 

względów sanitarno-higienicznych muszą 

być zagospodarowane. Produkuje się z nich 

mączki mięsno-kostne oraz rybne, służące 

w głównej mierze do produkcji pasz. Zakłady 

przetwórstwa odpadów należą do najbardziej 

uciążliwych źródeł emisji odorów, zarówno 

ze względu na znaczne wielkości emisji odo-

rów jak i bardzo nieprzyjemny ich charakter. 

Dużą uciążliwością odorotwórczą cechuje 

się produkcja chipsów, topialnia serów, su-

szenie warzyw i ziół oraz takie zakłady jak 

browary, gorzelnie, drożdżownie, winiarnie. 

Również zakłady przemysłu spożywczego, 

emitujące zapachy o przyjemnym charakte-

rze, takie jak np. palarnie kawy i kakao, wy-

twórnie pieczywa cukierniczego, piekarnie, 

są uciążliwe zapachowo. Bierze się to stąd, 

że nawet przyjemne zapachy przy długiej 

ekspozycji i dużej intensywności stają się 

trudne do zaakceptowania. 

Specyficznymi źródłami są niektóre obiek-

ty w zakładach przemysłu farmaceutycznego, 

chemicznego oraz petrochemicznego. Szcze-

gólnie uciążliwymi przykładami z tego ob-

szaru są np. instalacje oksydacji asfaltów oraz 

wytwórnie nawozów fosforowych.

Źródłem lokalnych uciążliwości zapa-

chowych o małym zakresie oddziaływania 

mogą być także obiekty usługowe. Zalicza 

się do nich obiekty o różnym charakterze 

usług, jak np. warsztaty lakiernicze, pral-

nie, zakłady zbiorowego żywienia, mała 

gastronomia.

Czy odory są szkodliwe?

Składnikami mieszanin odorotwórczych 

są związki chemiczne zdolne do pobudza-

nia receptorów węchowych. Tylko niewiele 

związków nieorganicznych posiada zapach. 

Do najczęściej występujących należą amoniak 

i siarkowodór. Natomiast niezliczona ilość 

substancji wonnych to związki organiczne, 

do których należą: aldehydy, ketony, alkoho-

le, estry, etery, aminy, merkaptany.

Do tej pory nie zostało wyjaśnione, jakie 

są przyczyny tego, że pewne substancje po-

siadają zapach oraz jaki jest dokładny me-

chanizm jego postrzegania. Wiadomo, że 

węch zalicza się do zmysłów o charakterze 

chemicznym (podobnie jak smak). Substan-

cja wonna musi być lotna (uwalniać się do 

powietrza) i wdychana wchodzić w kontakt 

z receptorami węchowymi. Dla większości 

ludzi nie jest ważne to, jaki jest mechanizm 

postrzegania zapachu. Ważne jest, że te sy-

gnały są postrzegane. Pomimo tego, że stra-

ciły one pierwotną wartość nośnika informa-

cji, to nadal są dla nas istotne. 

W większości wypadków emisji odoro-

twórczych gazów (gospodarka komunalna, 

rolnictwo, przemysł spożywczy) zapach jest 

wywołany obecnością licznych odorantów, 

występujących w bardzo niskich, wręcz śla-

dowych stężeniach, często trudnych do wy-

krycia metodami instrumentalnymi. Ich 

postrzeganie węchowe wynika z tego, że 

progi wyczuwalności węchowej typowych 

odorantów są bardzo niskie (nawet na pozio-

mie jednej cząsteczki odorantu w milionie 

cząstek mieszaniny gazowej). W większości 

wypadków nie są to substancje toksyczne, 

a jeśli nawet, to na pewno nie w tak niskich, 

wręcz śladowych stężeniach. Jednak w opar-

ciu o to, że nie są one toksyczne, nie można 

wykluczyć ich szkodliwego oddziaływania 

na ludzi. Szkodliwość odorów jest pochod-

ną subiektywnego ich odbioru. Działanie 

polega na ujemnym wpływie na psychikę 

i w następstwie tego mogą u odbiorców sy-

gnałów występować lub potęgować się nie-

domagania układu somatycznego. 

Przekonującą formą potwierdzenia szko-

dliwości odorów na ludzi mogą być wyniki 

badań ankietowych wykonanych w Niem-

czech (Winecke G. i in., Ekstra-Olfaktori-

sche Wirkungen geruchsintensiver Stoffe, 

VDI-Berichte nr 561, 1985, ss. 411–425). 

Wykonano je w czterech okręgach miesz-

kalnych. Dwa z nich leżały w pobliżu źródeł 

emisji odorów, gdzie powietrze było regu-

larnie zanieczyszczane odorami, natomiast 

w pozostałych dwóch porównawczych po-
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wietrze było czyste i bezwonne. Na podsta-

wie wyników ankietyzacji wykazano, że 

w obszarach zanieczyszczonych odorami 

znacznie większy odsetek respondentów 

zgłaszał występowanie u nich takich dole-

gliwości jak bóle głowy, uczucie obrzydze-

nia, kłopoty z zasypianiem, kłopoty z oddy-

chaniem, występowanie stanów podrażnie-

nia nerwowego oraz stanów depresyjnych. 

Częstość występowania tych dolegliwości 

u osób narażonych na oddziaływanie odorów 

była nieraz wielokroć większa. Przykładowo 

kłopoty z zasypianiem zgłaszało 30% osób 

w pierwszym oraz 13% w drugim obsza-

rze, które były zanieczyszczone odorami, 

podczas gdy w obu obszarach porównaw-

czych tylko 7% respondentów sygnalizowa-

ło te objawy. Stan podrażnienia nerwowego 

zgłaszało odpowiednio 21% oraz 20% osób 

z obszarów zanieczyszczonych, a tylko 8% 

osób z obszarów o powietrzu czystym. 

Fakt negatywnego oddziaływania odorów 

na samopoczucie, a tym samym na ocenę 

stanu zdrowotnego człowieka, nie powinien 

dziwić w świetle wiedzy na temat wpływu 

hałasu. Negatywne oddziaływanie hałasu, 

nawet w natężeniu niepowodującym istotnego 

uszkodzenia narządu słuchu, jest całkowicie 

potwierdzone i nie wywołuje wątpliwości. 

Postrzeganie odorów ma podobny charak-

ter jak postrzeganie sygnałów dźwiękowych 

(hałasu). W jednym wypadku bierze udział 

zmysł węchu, w drugim – zmysł słuchu. 

W obu wypadkach sygnały nieprzyjemne lub 

nieakceptowane, kojarzone podświadomie 

z zagrożeniem, budzą negatywną (a zatem 

szkodliwą) reakcję organizmu.

 

O potrzebie wprowadzenia 
unormowań dotyczących 
emisji odorów

Dostrzegając powszechność oraz wagę 

problemu uciążliwości emisji odorów, nale-

ży zadać pytanie, dlaczego nie doczekał się 

on do tej pory właściwego rozwiązania po-

przez wprowadzenie stosownych unormowań? 

Obowiązujące w Polsce unormowania doty-

czą głównie tych zanieczyszczeń powietrza, 

których szkodliwy wpływ na zdrowie został 

jednoznacznie potwierdzony. Odorotwórcze 

emisje nadal nie podlegają u nas unormowa-

niom. O tym, że ciała ustawodawcze dostrze-

gają już ten problem, świadczy zapis w usta-

wie Prawo ochrony środowiska, w którym 

zawarto delegację dla ministra środowiska, 

do opracowania rozporządzenia regulującego 

sprawę uciążliwości emisji odorów. Zapis ma 

charakter fakultatywny. Należy zwrócić jed-

nak uwagę na to, że opracowanie stosownych 

uregulowań jest zadaniem trudnym. Świadczą 

o tym doświadczenia innych krajów. 

Problem zapachowej jakości powietrza 

pojawił się w Europie dość wcześnie, bo już 

w wiekach średnich. Miało to związek z roz-

wojem miast. Problem rozwiązywano wtedy 

zwykle przez nakazy lokalizacji obiektów 

o działalności wywołującej emisję odorów 

(np. rzeźnie, garbarnie) poza granicami miast. 

Nie chroniło to całkowicie przed odorami, 

bowiem wtedy ścieki komunalne były od-

prowadzane rynsztokami. Klimat zapacho-

wy miast w tamtych czasach został dobrze 

zilustrowany na przykładzie XVIII-wiecznej 

Francji przez Süskinda w słynnej powieści 

„Pachnidło”.

Próby systemowego uregulowania pro-

blemu były podejmowane w wielu krajach 

europejskich dopiero w drugiej połowie XX 

wieku. Wiodącymi były Niemcy i Holan-

dia. Do tej pory udało się opracować jeden 

wspólny akt, jakim jest europejska norma 

dotycząca pomiarów stężenia zapachu (EN 

13725). Została ona ostatnio przyjęta jako 

obowiązująca w Polsce. Pozostałe uregulo-

wania w różnych krajach różnią się podej-

ściem do zagadnienia. W Holandii przyjęto 

zasadę przewidywania uciążliwości źródła 

emisji w oparciu o pomiary emisji i mode-

lowania rozprzestrzeniania, a dla źródeł ho-

dowlanych wprowadzono strefy buforowe. 

W Niemczech, oprócz możliwości przewi-

dywania na podstawie modelowania rozprze-

strzeniania, opartego na nieco innych zasa-

dach, przyjęto za podstawę badania tereno-

we, polegające na określaniu uciążliwości 

poprzez wprowadzone pojęcie tzw. godzin 

odorowych. W Szwajcarii uciążliwość odo-

rotwórczą źródeł emisji ocenia się określając 

(poprzez ankietyzację) odsetek mieszkań-

ców skarżących się na zapachy. Niezależ-

nie od różnego podejścia do zagadnienia, 

duże różnice występują między przyjmo-

wanymi wartościami dopuszczalnych po-

ziomów uciążliwości. W tej sytuacji trudno 

wskazać, który ze sposobów można uznać 

za odpowiedni do naśladowania w naszych 

krajowych warunkach. 

Z braku stosownych unormowań nie wy-

nika na szczęście całkowity brak działań w tej 

kwestii. Można spotkać już w naszym kraju 

przykłady źródeł emisji odorów, które zostały 

zaopatrzone w skuteczne instalacje do dez-

odoryzacji. Nie jest ich jednak zbyt wiele, 

a to że powstają, wynika najczęściej z presji 

lokalnych społeczności. 

DR HAB. INŻ. MIROSŁAW SZKLARCZYK

INSTYTUT INŻYNIERII OCHRONY ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
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ale sa także źródłem nieprzyjemnych zapachów
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Najstarszą córką rolnictwa jest pszczelarstwo. 

Przykro, że tę najstarszą córkę rolnicy wygnali,

nie znają jej i zapomnieli o niej...

Ks. K. Stopaczyński

WWyjaśnijmy na początek, że w oficjal-

nym, naukowym języku polskim nie 

ma pojęcia „królowa pszczół”. Funkcjonuje 

wyłącznie słowo „matka”, wokół której skon-

centrowane jest całe życie rodziny pszczelej. 

Jednak w hołdzie dla twórców niewodnickiej 

pasieki – Marii i Piotra Lachowieckich, po-

chodzących z okolic Tarnopola, gdzie głównie 

używało się określenia „królowa” – autor ar-

tykułu świadomie używa je zamiennie wraz 

z określeniem „matka”. Łączna masa zniesio-

nych jaj w ciągu jednej, majowej doby prze-

kracza masę ciała matki! W związku z tym 

rozwój rodziny pszczelej jest bardzo szybki 

i gdy tylko w pasiece pojawią się dojrzałe 

trutnie (forma samcza pszczół), pszczelarze 

muszą liczyć się z groźbą wyrojenia się ro-

dzin pszczelich. Powstaje pytanie: dlaczego 

z groźbą?

1. Dlatego, że pomimo niesłychanego 

bogactwa pożywienia, pszczoły wchodzące 

w nastrój rojowy (okres przygotowania ro-

dziny do rojenia się trwa minimum 10 dni, 

a niekiedy przeciąga się do około 30 dni) 

bardzo słabo pracują.

2. Dlatego, że uciekający rój zabiera ze 

sobą mniej więcej połowę pszczół, przez co 

bardzo osłabiona jest rodzina w ulu macie-

rzystym.

3. Dlatego, że dość często roje pszcze-

larzowi uciekają i to jest dla niego oczywi-

sta strata.

4. Dlatego, że pszczelarz traci czas na ła-

panie roju, wyszukiwanie matki i na ponow-

ne jego osadzanie w ulu.

Jednak zanim przejdę do szczegółowego 

omówienia zjawiska rojenia się pszczół, wróć-

my do zagadnienia zapylania roślin upraw-

nych i dziko rosnących:

– pszczoły w ciągu roku zużywają na 

swoje potrzeby życiowe około 90 kg miodu 

(wielkość produkcji ponad tę wartość nale-

ży do właściciela pszczół – w Polsce średnio 

16 kg od jednej rodziny);

– aby otrzymać 1 kg miodu, pszczoły mu-

szą odwiedzić od 3,5 mln do 7 mln kwiatów 

(w zależności od tzw. wydajności miodowej 

danego gatunku roślin);

– na otrzymanie 1 kg miodu pszczoły 

wykonują około 600 tys. lotów. 

Zwróćcie Państwo uwagę, jaką ogrom-

ną pracę wykonują pszczoły na rzecz ro-

ślin, także uprawnych, które aby wydać 

plon, wymagają pracy owadów, głównie 

udomowionej pszczoły miodnej i dzikich 

pszczół. Interesującym spostrzeżeniem jest 

fakt, że zapylanie przez owady rośliny nie 

tylko w ogóle tworzą nasiona lub owoce, 

Maj jest miesiącem szczególnie radosnym w pasiekach. Wśród miliardów kwitnących kwiatów, setek gatunków 

roślin, pracowicie krzątają się pszczoły. W związku z ogromnym bogactwem pożywienia białkowo-węglowodano-

wego, królowe pszczół znoszą ogromną ilość jaj – do 2000 na dobę.

CZ. 2 – ROJENIE SIĘ PSZCZÓŁ

MACIEJ WINIARSKI
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ale z reguły są one dorodniejsze, przez co 

wzrasta plon ogólny nasion danej rośliny, 

a w przypadku owoców są także smacz-

niejsze. Zaobserwowano, że nawet rośliny 

rabatowe, a więc zazwyczaj w pierwszej 

fazie rozwoju uprawiane pod szkłem lub 

namiotem foliowym, intensywniej kwit-

ną i dłużej żyją, jeżeli następuje zapylanie 

krzyżowe z udziałem owadów. Oczywiście, 

współcześnie jest tak wiele modyfikacji ge-

netycznych wprowadzanych do roślin, że 

może się wydawać, iż powyższa uwaga bę-

dzie musiała być szybko weryfikowana, ale 

wyrażam pogląd, że podstawowe wymaga-

nia pod względem naturalnych zapylaczy, 

będą jeszcze długo konieczne dla ogromnej 

większości roślin owadopylnych.

PPszczoły nie są uniwersalnym zapyla-

czem roślin owadopylnych. Różne gatun-

ki roślin wytworzyły interesujące przysto-

sowania, wabiące zgoła całkiem odmienne 

od pszczół gatunki owadów. Dla przykładu, 

kwiaty większości roślin z rodziny baldasz-

kowych (np. koper, pasternak, pietruszka 

i marchew) produkują bardzo mało nekta-

ru, a ich pyłek jest tak niskowartościowy, że 

pszczoły w ogóle je nie oblatują. A przecież 

są to rośliny owadopylne. Zatem, jaki owad 

może mieć niskie wymagania pod względem 

pożywienia, aby być zainteresowanym ofertą 

żywieniową baldaszkowych? Oczywiście, 

w sukurs tym roślinom przychodzi uprzy-

krzona i dokuczliwa dla ludzi mucha domowa 

i jej bliskie krewniaczki. Rośliny z rodziny 

jaskrowatych posiadają całkiem „ubożuch-

ną” ofertę pyłkowo-nektarową, a przecież 

większość z nich jest owadopylna. Tutaj, 

z pomocą przychodzą różne gatunki moty-

li, a dla jaskrów kwitnących nocą – motyle 

nocne (ćmy), a nawet komary.

WWróćmy do pszczół. Interesującym 

przypadkiem reintrodukcji pszczoły 

miodnej do nadzwyczaj niekorzystnego dla 

tych owadów środowiska wielkomiejskiego, 

jest postępowanie władz Wiednia i pszcze-

larzy austriackich po II wojnie światowej. 

Wprawdzie metropolia ta jest rozsławiona 

w świecie wieloma zabytkami, winiarnia-

mi, a przede wszystkim walcami J. Strausa, 

ale również słynie z tego, że jest miastem 

kwiatów i zieleni. W latach 50. XX wieku 

nakazano wyprowadzić pszczoły z Wiednia. 

Wieloletnia kampania uświadamiająca, że 

bez pszczół, po wspaniałych kwietnikach 

i parkach zostanie tylko nostalgiczne wspo-

mnienie, przynioosła rezultaty. Na przeło-

mie lat 60. i 70. minionego wieku ojcowie 

miasta zażądali od austriackiego związku 

pszczelarzy powrotu pszczół na wiedeńskie 

planty. Poproszono jedynie o to, aby owe 

pszczoły były możliwie łagodne. Dzisiaj, 

nawet w ścisłym centrum Wiednia, prze-

chadzają się setki tysięcy ludzi, a między 

nimi na licznych rabatkach i w parkach 

kręcą się pracowite pszczoły, nikomu nie 

przeszkadzając i spokojnie spełniając swą 

odwieczną służbę, otoczone powszechnym 

szacunkiem wiedeńczyków. Przykład rein-

trodukcji pszczół hodowanych przez czło-

wieka do Wiednia świadczy o wielkim zna-

czeniu pszczół w środowiskach tak dalece 

antropogenicznych, że wydawałoby się, iż 

nie ma tam miejsca dla owadów stwarza-

jących zagrożenia pożądleń ludzi. Opisa-

ny przypadek podaję pod rozwagę „ojcom” 

wielu miast Polski, ochoczo podejmujących 

uchwały o zakazie hodowli pszczół na ob-

szarze tych miast.

DDlaczego w maju i w czerwcu tak chętnie 

pszczoły wyrajają się? Aby odpowiedzieć 

na to pytanie, prześledźmy proces powsta-

wania nastroju rojowego i rojenia się rodziny 

pszczelej. Jest wiele przyczyn powstawania 

nastroju rojowego pszczół. Wśród nich wy-

mieniana jest dziedziczna skłonność pszczół 

do rojenia, a także rosnąca liczba osobników 

obojga płci. Powoduje to poczucie duszno-

ści (w atmosferze ula występuje zwiększo-

ne stężenie dwutlenku węgla i amoniaku), 

co ma prowokować pszczoły do zakładania 

mateczników, w których wychowywane są 

młode królowe. Z chwilą zniesienia jaj lub 

przeniesienia ich przez pszczoły z normal-

nych komórek pszczelich do mateczników, 

zaczyna się w rodzinie pszczelej nastrój ro-

jowy. Coraz więcej pszczół siedzi w ulu za-

miast lecieć w pole za pożytkiem, dotych-

czas wierne starej matce dwórki ogranicza-

ją jej ilość jedzenia (mleczka pszczelego). 

Chodzi o to, by królowa schudła, ponieważ 

w poprzednim okresie tak bardzo utyła, że 

straciła zdolność lotu. Jeżeli pszczoły zaob-

serwują zbyt powolne tracenie wagi przez 

królową, to silnymi żwaczkami zaczynają ją 

szczypać po goleniach, zmuszając ją w ten 

sposób do biegania po ramkach. Początko-

wo matka nie zwraca uwagi na rozwijające 

się larwy przyszłych królowych, lecz kiedy 

po zasklepieniu przejdą one metamorfozę 

i staną się młodymi matkami, są w śmiertel-

nym niebezpieczeństwie. Stara matka, jeśli 

dorwie się do matecznika z żywą, młodą już 

królową – wygryza z boku dziurkę, przez 

którą wpuszcza żądło, i zabija ewentualną 

konkurentkę. Jednak pszczoły o tym wiedzą 

i tworzą żywy „mur”, nie dopuszczając sta-

rej matki do kontaktu z kokonem i z młodą 

Pszczoły miodne spijające
z plastra kroplu miodu

Pszczoły miodne spijające
z plastra kroplu miodu
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królową. Często zdarza się, że mateczniki 

dojrzewają wieczorem lub w nocy, mimo 

to matki te nie wygryzają się, bowiem chcą 

uniknąć kontaktu ze starą królową. Wów-

czas, jeszcze w kokonie wydają przytłumio-

ne dźwięki, nazywane przez pszczelarzy 

kwakaniem. 

Dojrzałe lub dojrzewające mateczniki są 

sygnałem dla pszczół do rojenia się. Na kil-

ka godzin przed tym zdarzeniem, pszczoły 

które utworzą uciekający rój z rodziny ma-

cierzystej, napełniają wole miodem. Duży 

rój (35–40 tys. pszczół) potrafi zabrać ze 

sobą około dwa kilogramy miodu. Jest to 

podstawowe zabezpieczenie dla uciekającej 

rodziny na pierwszy okres życia w nowym 

miejscu. Ta ilość miodu pozwala pszczołom 

przeżyć około tygodnia bez dopływu poży-

wienia z zewnątrz, np. jeżeli uciekający rój 

trafi na okres złej pogody. Nie wiemy, jaki 

bezpośredni impuls powoduje masowe wy-

chodzenie pszczół. Pszczoły wychodzą z ula 

jak żywa lawina i bardzo szybko unoszą się 

w powietrze. Wraz nimi wypychane są trut-

nie, z których część (dojrzałe) zabierze się 

z rojem. Wypychana jest również królowa, 

która oślepiona światłem na ułamek sekun-

dy przystaje na pomoście ula. Jest to szan-

sa dla pszczelarza, aby ją chwycić palcami 

i umieścić w klatce. Osierocone pszczoły 

całą masą latają po całym pasieczysku, w po-

szukiwaniu swojej królowej i po kilkuna-

stu minutach wracają do ula macierzystego. 

Jednak, najczęściej pszczelarz nie zauważa 

w masie pszczół matki i ona przyłącza się do 

roju. Po kilku minutach królowa przysiada 

na krzaku, gałęzi drzewa, czasem na pło-

cie lub pniu drzewa, niezmiernie rzadko na 

pszczelarzu i pszczoły natychmiast formują 

w tym miejscu mniejsze lub większe grono. 

Pszczoły przycichają – można by mniemać, 

że roju nie ma. Nie wiemy, czy odpoczywają 

po szoku związanym z ucieczką z ula, czy 

„naradzają się”, w każdym bądź razie po 

15 minutach, a czasami dopiero następnego 

dnia o świcie, pszczoły unoszą się powietrze 

i lecą prowadzone przez zwiadowczynie, 

które na dwa trzy dni przed rojeniem się, 

wypatrzyły dogodne miejsce (w ich mnie-

maniu) do założenie nowego domu. Czasem 

jest to stary ul, dziupla w drzewie, dziura 

w murze domu, itp.

Istotną informacją dla pszczelarza jest 

fakt, że rój nigdy nie zakłada nowej siedzi-

by bliżej niż 500 m od macierzystej pasieki. 

Dlaczego tak jest? Odwołam się do „mą-

drego urządzenia przyrody”, które z jednej 

strony powoduje zakładanie swego domu 

w okolicy, gdzie prawdopodobnie jest mniej 

pszczół, a więc jest więcej pożywienia, za-

tem zwiększa szansę przeżycia, a z drugiej 

strony zabezpiecza przyrodę w równomierne 

napszczelenie terenu. Przecież w warunkach 

naturalnych nie było pasiek, tylko dziupla 

od dziupli kilometr lub dwa. Pszczelarz ma 

szansę na złapanie roju podczas krótkiego 

czasu między uwieszeniem się roju bezpo-

średnio po wyjściu z ula i zerwaniem roju 

na przelot do wcześniej wybranego miejsca. 

Złapany rój pszczelarz albo osadza w nowym 

ulu (powiększa pasiekę), albo po odebraniu 

matki pszczoły wracają do macierzystego 

ula. Co roku w Polsce uciekają „na łono 

przyrody” tysiące rojów. Czy one dziczeją 

i żyją bez opieki człowieka, czy też giną? 

Niestety, giną, ponieważ człowiek rozwlókł 

po całym świecie pszczelą dżumę Varroa 

destruktor, malutkiego pajęczaka, przed któ-

rym pszczoły miodne nie potrafią się bro-

nić. Zatem, rodziny pszczół powstałe z roi 

uciekających z pasieki, pozbawione opieki 

człowieka, giną, najpóźniej w drugim roku 

samodzielnego życia w przyrodzie.

DDlaczego pszczoły wyrajają się tylko na 

wiosnę (okres ten trwa mniej więcej do 

przesilenia letniego), a nie np. we wrześniu, 

kiedy temperatury zewnętrzne są podobne 

i liczebność pszczół w rodzinach jest bardzo 

duża? Ponownie odwołam się do „mądrego 

urządzenia przyrody”. Przecież maj i czerwiec 

oferuje pszczołom największą gamę pożyt-

ków nektarowo-pyłkowych. Ponadto, nowa 

rodzina dysponuje dużo większym okresem 

czasu na rozwój i na przygotowanie się do 

zimy. Natomiast, jeżeli nawet późnym la-

tem lub wczesną jesienią jest bardzo gorąco 

(30°C i więcej), to nadmiar pszczół masowo 

wylega na pomosty uli, tworząc charaktery-

styczne brody pszczół. Ponadto, dzięki ak-

tywnemu wentylowaniu skrzydełkami setek 

pszczół, wewnątrz ula jest całkiem miła dla 

pszczół temperatura. W przypadku groźby 

przegrzania wnętrza ula, pszczoły doskona-

le sobie radzą przynosząc wodę i zraszając 

nią ramki. Ciepło parowania wody powodu-

je skuteczne schłodzenie ula. Opisem tym, 

dotknęliśmy wielu technicznych i biologicz-

nych umiejętności, jakie posiadają pszczoły 

– lecz o nich napiszę w dalszych częściach 

pszczelej opowieści.

DR INŻ. MACIEJ WINIARSKI

Historię o introdukcji pszczół do Wiednia 

Autor opracował na podstawie relacji nieży-

jącego już pana F. Warwasa, jednego z naj-

większych pszczelarzy Opolszczyzny drugiej 

połowy XX wieku.

Wiosna dla  pszczół-robotnic
to okres wytężonej pracy

Wiosna dla  pszczół-robotnic
to okres wytężonej pracy
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Wprowadzenie

Czy postulowana przez kręgi neoliberalne 

liberalizacja planowania przestrzennego oraz 

formalności związanych z procesem budow-

lanym jest słuszna z punktu widzenia daleko-

siężnego i zrównoważonego rozwoju kraju? 

Czy wreszcie żądania uproszczeń procedu-

ralnych powinny iść w parze z rozluźnieniem 

polityki przestrzennej? Co tak naprawdę po-

winno stać się przedmiotem reformy legislacji 

inwestycyjno-budowlanej i w jakim kierunku 

winna ona przebiegać? W celu odpowiedzi na 

powyższe pytania warto sięgnąć do prawo-

dawstwa istniejącego w krajach Europy Za-

chodniej, które w przeciwieństwie do Polski 

nie mają znacznych problemów ani z chaosem 

przestrzennym ani ze sprawnym prowadze-

niem inwestycji budowlanych.

Zagrożenia związane z liberalizacją 

planowania przestrzennego 

Po przemianach systemowych roku 1989 

w Polsce nastąpił odwrót od ścisłego planowania 

przestrzennego na rzecz modelu indywiduali-

stycznego. „W okresie transformacji w latach 

90. szerzono mit o zbędności wszelkich form 

planowania (...), co powodowało i powoduje 

nadal anarchizację w dziedzinie gospodarki 

przestrzennej, wzrost samowoli, szereg zja-

wisk o charakterze patologicznym”2. Umoż-

liwiona w ten sposób ekspansja bezplanowo 

realizowanego budownictwa doprowadziła do 

chaosu przestrzennego, który można uznać za 

główny wyróżnik polskiej przestrzeni na tle 

innych krajów europejskich. Jedną z przyczyn 

tego stanu rzeczy jest brak konsekwentnie pro-

wadzonej, spójnej polityki przestrzennej oraz 

słabość procedur planistycznych. Postulaty dal-

szej liberalizacji gospodarki przestrzennej grożą 

kontynuacją tworzenia nieefektywnej struktury 

przestrzennej kraju oraz dalszym pogłębianiem 

chaosu przestrzennego. Stan zagospodarowa-

W sejmie obecnej kadencji powraca dyskusja na temat modyfikacji prawa z zakresu planowania przestrzennego. 

Skłania ona do fachowej dyskusji na temat kierunków rozwoju polskiej gospodarki przestrzennej. Propozycje zmian 

prawa budowlanego oraz postulaty zawarte w projekcie ustawy o planowaniu przestrzennym1 mają na celu uprosz-

czenie procesów inwestycyjnych.

TOMASZ ZABOROWSKI

W jakim kierunku zmierza

polska polityka przestrzenna? 
Zmiany w przepisach prawa planistycznego na tle rozwiązań zachodnioeuropejskich

 1 Jędraszko A., Projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. Komentarz ogólny do tekstu projektu 

z 08.08.2006, http://www.upa-collective.art.pl/publikacje/jedraszko_ustawa_uwagi.pdf, 24.05.2008.

2 Stanisław Wyganowski, Czy można zarządzać rozprzestrzenianiem się miast?, (w:) Miasto za miastem, 

Raport Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, 3/2002, Warszawa 2002.
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nia przestrzennego kraju i problemy polskiego 

systemu zarządzania rozwojem przestrzennym 

dobrze streszcza Wyganowski: „Podstawową 

cechą polskiej przestrzeni na przełomie XX 

i XXI wieku jest postępujący chaos zagospoda-

rowania. Jest on wywołany przez patologiczne 

zjawiska społeczne, dyktowane przez prymat 

interesu prywatnego i grupowego nad dobrem 

wspólnym, jak również brak woli politycznej 

i skutecznych instrumentów sterowania roz-

wojem przestrzennym na różnych szczeblach 

władzy politycznej”3.

Rozproszenie osadnicze przyczyną 

chaosu przestrzennego Polski

Za największy problem współczesnej prze-

strzeni RP można uznać rozproszenie struktury 

osadniczej, które stanowi podstawę procesu 

chaotyzacji przestrzennej. Problem ten wi-

doczny jest zwłaszcza na wschodzie i południu 

kraju, gdzie ze względu na uwarunkowania 

historyczne, struktura osadnicza ma wiejski 

charakter i tradycyjnie jest bardzo rozpro-

szona4. Tego rodzaju model osadniczy pocią-

ga za sobą szereg problemów5, które można 

sprowadzić do kilku podstawowych kwestii. 

Pierwszą z nich jest uszczuplanie zasobów 

przyrodniczych i spadek jakości krajobrazu. 

Fragmentacja obszarów przyrodniczych po-

woduje spadek ich wartości, natomiast cha-

otycznie i bezplanowo zabudowywane tereny 

wiejskie tracą swój naturalny charakter. Wy-

mieniane przez Jędraszkę problemy obudo-

wy dróg, „zaśmiecania krajobrazu otwartego 

i niszczenia krajobrazu kulturowego”6 są pro-

cesami towarzyszącymi eskalacji rozproszo-

nego budownictwa indywidualnego. Dlatego 

też taki polski krajobraz można zaliczyć do 

najmniej atrakcyjnych w Europie. 

„Polska zalicza się do krajów o najbar-

dziej rozproszonej sieci osadniczej. W na-

szym kraju procesy osadnicze komplikuje 

fakt braku tradycji oszczędnego użytkowania 

terenów. Istnienie dziesiątków tysięcy wsi 

i osiedli powoduje, że trudno w naszym kraju 

(poza obszarami leśnymi) znaleźć obszar, 

gdzie nie widać osiedli ludzkich7”.

Druga kwestia, być może najistotniejsza, 

wiąże się z problemami komunikacyjnymi, 

powodowanymi przez rozproszone budow-

nictwo indywidualne. Właściciele domów 

jednorodzinnych, mieszkający na wsi, lub 

pod miastem, a pracujący w mieście, zmu-

szeni są do niego dojeżdżać. Ze względu na 

niską intensywność budownictwa jednoro-

dzinnego nie da się zapewnić im opłacal-

nego transportu zbiorowego8. Efektem jest 

pogłębienie się problemów transportowych 

kraju oraz zwiększenie obciążenia całości 

społeczeństwa kosztownym transportem sa-

mochodowym. Rozproszenie kapitału inwe-

stycyjnego na nieskoordynowane projekty 

indywidualne poza miastem skutkuje niedo-

inwestowaniem samych miast. Cierpią na tym 

najbardziej niedoinwestowane przestrzenie 

publiczne i obszary okołośródmiejskie.

Wyżej opisane procesy, przyczyniają się 

w sumie do pogłębiania się zacofania urbani-

stycznego kraju, zwłaszcza jego wschodniej 

części, gdzie sieć miast ze względów histo-

rycznych jest słabo rozwinięta. W 2004 r. 

współczynnik urbanizacji województwa pod-

karpackiego wynosił 40,5%, świętokrzyskie-

go 45,5% a lubelskiego 46,6%9. Oznacza to, 

iż ponad połowa mieszkańców tych woje-

wództw zamieszkuje tereny wiejskie, które 

wskutek obowiązujących przepisów plani-

stycznych zamieniają się w coraz bardziej 

rozproszone struktury przestrzenne (tzw. 

zasada kontynuacji, dopuszczająca budowę 

nowego domu w sąsiedztwie istniejącego). 

W roku 2004 w Polsce 96% oddanych bu-

dynków mieszkalnych było budynkami jed-

norodzinnymi10. W 2006 r. udział sektora 

indywidualnego w budownictwie mieszka-

niowym wynosił 90%11. Przy urbanizacji 

wynoszącej w 2006 r. 61,3%12 dominacja 

indywidualnego budownictwa jednorodzin-

nego powoduje dalsze rozproszenie struktu-

ry osadniczej Polski. W ten sposób „spirala 

upadku urbanistycznego” samoistnie nakrę-

ca się, doprowadzając do, jak to ujmuje Ję-

draszko, „katastrofy przestrzennej miast”13, 

„chaosu, bezładu przestrzennego, zniszczo-

nego krajobrazu,” czyli „cech charaktery-

stycznych dla państw tzw. Trzeciego Świa-

ta.” Zdaniem Jędraszki mamy do czynienia 

z „groźną peryferyzacją polskiej przestrzeni 

w ramach Unii Europejskiej”14.

Przeprowadzane i projektowane zmiany 

w obowiązujących przepisach planistycz-

nych i budowlanych w Polsce idą w kierun-

ku ułatwienia procesów inwestycyjnych dla 

inwestorów indywidualnych. Tendencja ta 

wpisuje się w niebezpieczną tradycję wy-

jątkowo silnej na tle innych krajów pozy-

cji interesu prywatnego, oraz umniejszanie 

rangi dobra wspólnego jako podstawowego 

celu prowadzenia działań przestrzennych. 

Ułatwianie za wszelką cenę tzw. „inwesto-

3 j.w.

4 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (aktualizacja Koncepcji Polityki Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju z 17 listopada 2000), październik 2005, 20–21.

5 Kagermeier A., Miosga M., Schussmann K., Die Region Muenchen – Auf dem Weg zu regionalen Pat-

chworkstrukturen, (w:) Branke K., Dangschat J., Herfert G., Suburbanisierung in Deutschland. Aktuelle Ten-

denzen, Opladen, 2001, 71.

6 Jędraszko A., j.w.

7 Radziejowski J., Zrównoważone użytkowanie przestrzeni – wyzwanie dla urbanistów XXI wieku, (w:) Mia-

sto za miastem, Raport Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, 3/2002, Warszawa 2002.

8 Ludlow D., Urban sprawl in Europe. The ignored challenge, European Envirinment Agency Report, 10/

2006, EEA, Copenhagen, 2006, 30.

9 http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/ludnosc/ludnosc/index.htm, 01.12.2005.

10 http://www.stat.gov.pl/dane_spol-gosp/prod_bud_inw/budownictwo_wyniki/2004, 11.01.2006.

11 http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_budownictwo_wyniki_dzialalnosci_w_2006.pdf, 

05.04.2008.

12 Odsetek ludności żyjącej w miastach podano według Rocznika Demograficznego, GUS 2006, http://

www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_PUBL_Rocznik_Demograficzny_2007.pdf, 05.04.2008.

13 Jędraszko A, Billert A., Polska przestrzeń – polskie miasta, sodoma i gomora w sercu Europy, http://

www.city.poznan.pl/mim/strony/s8a....ang=pl&id=24109, 24.05.2008, 7.

14 j.w., 11.
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rowi” budowania czego chce, gdzie chce 

i jak chce, postrzegane jest przez polityków 

i społeczeństwo jako konieczność dla po-

myślnego rozwoju gospodarczego kraju15. 

Faktyczne destrukcyjne skutki przestrzen-

ne i społeczne, a także gospodarcze takie-

go podejścia są natomiast pomijane w de-

bacie na temat ścieżki rozwojowej kraju. 

Czy obierana konsekwentnie od 18 lat przez 

polskie prawodawstwo droga liberalizacji 

przekształceń przestrzennych wpisuje się 

w praktykę polityczną państw Europy Za-

chodniej?

 

Polityka przestrzenna w krajach 

Europy Zachodniej

Za przykład trendów europejskich w dzie-

dzinie polityki przestrzennej niech posłu-

ży podejście reprezentowane przez Niemcy 

i Wielką Brytanię. Poprzez zmiany praw-

no-organizacyjne wprowadzane w obu tych 

krajach dąży się do wzmocnienia roli plano-

wania i polityki w gospodarce przestrzen-

nej. Podejmowane działania w tym kierunku 

mają na celu między innymi zahamowanie 

procesów suburbanizacyjnych, które nie-

odłącznie związane są z liberalnym, zin-

dywidualizowanym modelem gospodarki 

przestrzennej, jakiemu sprzyja także pol-

skie ustawodawstwo. Wśród rozwiązań for-

malnoprawnych, mających za zadanie regu-

lację procesów budowlanych na obszarach 

podmiejskich i wiejskich, szczególną rolę 

odgrywa planowanie regionalne, rozumiane 

jako całościowe planowanie regionów miej-

skich. Ideą stojącą za wzmocnieniem pla-

nowania przestrzennego ponad poziomem 

poszczególnych miast bądź gmin, jest wpi-

sanie wszystkich działań inwestycyjnych po-

dejmowanych w poszczególnych gminach 

skupionych wokół dużych miast, w spójną 

wizję rozwojową, gwarantującą harmonij-

ny rozwój całego regionu miejskiego, a nie 

jedynie poszczególnych gmin. W praktyce 

spójne planowanie regionalne ma za zada-

nie m.in. ukrócenie problemu chaotycznej 

zabudowy obszarów pozamiejskich. 

Niemcy jednoznacznie stwierdzają w usta-

wie o planowaniu przestrzennym dążenie 

do zahamowania procesów rozpraszania za-

budowy wiejskiej, zabraniając kontynuacji 

rozproszonych struktur osadniczych16. In-

strumentem planowania regionalnego, mają-

cym zapobiegać tym trendom są tzw. obsza-

ry pierwszeństwa i preferencji określonych 

funkcji przestrzennych Vorranggebiete, Vor-

sorgegebiete17. Regiony miejskie, wyzna-

czając je, jednoznacznie wskazują obszary 

możliwe do przeznaczenia przez gminy pod 

budownictwo mieszkaniowe. Na pozosta-

łych terenach wiejskich wznoszenie wszel-

kiej zabudowy obwarowane jest szeregiem 

restrykcji. Niemiecka polityka przestrzen-

na, opierając się na klarownym rozróżnie-

niu hierarchicznym ośrodków miejskich, 

dąży do skupiania działań inwestycyjnych 

w ośrodkach centralnych18, czyli w obsza-

rach zabudowy miejskiej, do których są one 

ograniczone. Dąży się także do koncentracji 

osadniczej wokół węzłów transportu zbio-

rowego, w celu minimalizacji problemów 

transportowych, związanych z rozproszo-

nym osadnictwem. W Niemczech sporządza 

się bardzo szczegółowe plany miejscowe, 

oraz dąży się do wykluczenia budownictwa 

mieszkaniowego poza obszarami objętymi 

planami miejscowymi oraz tzw. obszarami 

spójnej zabudowy19. Wszystko ma na celu 

wpisanie inwestycji przestrzennych w spój-

ną wizję planistyczną, gwarantującą two-

rzenie jednostek przestrzennych wysokiej 

jakości, której nie da się uzyskać, zezwa-

lając na zindywidualizowaną, bezplanową 

zabudowę. 

Środki formalnoprawne stosowane w Wiel-

kiej Brytanii są odmienne od niemieckich, 

ale wpisują się w ten sam cel ograniczenia 

terenów wiejskich przeznaczanych pod zabu-

dowę i wzmocnienie rozwoju urbanistyczne-

go ośrodków miejskich (koncepcja renesan-

su urbanistycznego – urban  renaissance)20. 

Brytyjczycy bardzo restrykcyjnie podchodzą 

do ochrony naturalnego charakteru terenów 

wiejskich, zakazując praktycznie jakiejkol-

wiek rozbudowy wsi, poza celami rolniczy-

mi21. Szczególny nacisk kładzie się też na 

ograniczenie ekspansji osadniczej, za spra-

wą której pochłaniane są coraz większe ob-

15 j.w., 8.

16 Raumordnungsgesetz, §2, p. 2.2.

17 Landes Raumordnungs-Programm Niedersachsen, B8 01, B9 01.

18 Raumordnungsgesetz, §2, p. 2.2.

19 Baugesetzbuch §30, 34, 35.

20 Regional Policy Guidance (South-West Region) (RPG), 3.18, 3.7, 3.8, 7.1, EN 4, 7.3, SS 3, 3.22, 4.12; Plan-

ning Policy Statement (PPS) 6, 2.19, 1.5. 

21 Planning Policy Guidance (PPG) 2, 1.5; PPS 7 GovObj (ii); PPS 7, 31.
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szary naturalne. Aby zapobiec ich szybkiej 

konsumpcji, związanej ze zjawiskiem urban 

sprawl, celowo ogranicza się obszar dopusz-

czalnego rozrostu miast, wyznaczając tzw. 

pierścienie zielone green belts22, wokół ob-

szarów spójnie zabudowanych. Instrument 

ten, obok nakazu zachowania minimalnych 

gęstości zabudowy 30 jednostek mieszka-

niowych na hektar23, likwiduje możliwość 

powstawania rozproszonego budownictwa 

jednorodzinnego wokół brytyjskich miast, 

czyli formy budownictwa mieszkaniowe-

go najbardziej typowej dla naszego kraju. 

Jednym z głównych celów odejścia od za-

budowy jednorodzinnej i ograniczenia de-

sygnacji terenów naturalnych greenfield 

pod inwestycje budowlane jest skupienie 

środków inwestycyjnych w zaniedbanych 

obszarach śródmiejskich. Centra miast są 

w Anglii faworyzowanym miejscem loka-

lizacji obiektów usługowych24. Terenami 

przeznaczanymi w pierwszej kolejności 

pod wszelkie inwestycje budowlane są na-

tomiast tzw. tereny pobudowane previously 

developed land, czyli luki zabudowy, leżą-

ce na obszarach zurbanizowanych25. Poli-

tyka angielska zakłada budowę 60% no-

wych jednostek mieszkaniowych na tych 

właśnie terenach26. Jak widać opisane na-

rzędzia planistyczne stanowią spójne in-

strumentarium planistyczne, zapobiegające 

niekontrolowanej zabudowie indywidualnej 

przedmieść i skupienie procesów inwesty-

cyjnych w miejscach pożądanych z punktu 

widzenia całościowej wizji rozwoju prze-

strzennego regionów miejskich. 

Prowadzenie tak spójnej i konsekwentnej 

polityki przestrzennej możliwe jest dzięki 

wprowadzeniu przez legislację brytyjską 

regulacji prawnych, dających jednostkom 

publicznym szerokie prawo kontroli i ko-

ordynacji działań przestrzennych. Funda-

mentalnym prawem w tej dziedzinie była 

przeprowadzona w 1947 roku na mocy 

ustawy o planowaniu przestrzennym Town 

and Country Planning Act nacjonalizacja 

praw do zagospodarowania terenu27. Od tej 

pory rozdzielono prawo własności gruntu 

od prawa do jego zabudowy, przyznając te 

ostatnie państwu. Wyrażono w ten sposób 

jednoznacznie i w konkretny sposób pod-

stawową zasadę, kryjącą się u podstaw za-

sadności prowadzenia polityki przestrzen-

nej, mówiącą iż zagospodarowanie każdego 

terenu musi uwzględniać interes publicz-

ny. Przyjęte założenie prawne legitymuje 

odtąd prowadzenie restrykcyjnej polityki 

przestrzennej przez rządy brytyjskie oparte 

na założeniu prymatu interesu publicznego 

nad prywatnym28.

Dywergencja polskiej przestrzeni 

na tle Europy – potrzeba 

wzmocnienia i zrównoważenia 

polityki przestrzennej

Z powyższych rozważań wyłania się 

wniosek, iż zmiany zachodzące w sposo-

bie gospodarowania polską przestrzenią idą 

w przeciwnym kierunku, niż się to dzieje 

w wyżej rozwiniętych krajach zachodnioeu-

ropejskich. Ponieważ podstawą gospodarki 

przestrzennej są regulacje prawne, w intere-

sie kraju jest modyfikacja stosownych ustaw 

i rozporządzeń w kierunku wzmacniającym 

politykę przestrzenną. Reforma prawna po-

winna oprzeć się na zmianie stosunku do 

przestrzeni, rezygnacji z podejścia indywi-

dualistycznego na rzecz nadrzędności inte-

resu publicznego. W takiej wizji przestrzeń 

traktowana jest jako dobro wspólne, a kraj 

jako gospodarstwo, które wymaga spójnej, 

całościowej wizji rozwojowej. 

Obecnie fundamentalnym założeniem 

ideowym, leżącym u podstaw krajowej poli-

tyki przestrzennej, jest paradygmat rozwoju 

zrównoważonego. Podejście to jest zgodne 

z założeniami politycznymi obowiązującymi 

w rozwiniętych krajach Europy. Jak jednak 

wynika z przeprowadzonego wywodu, zało-

żenia zrównoważonego rozwoju nie zawsze 

są realizowane, a często prowadzona polity-

ka jest z nimi sprzeczna. Jak zatem powinna 

wyglądać polityka przestrzenna, wdrażająca 

zasady zrównoważonego rozwoju?

Wydaje się, że u podstaw wszystkich 

błędnych decyzji w dziedzinie gospodarki 

przestrzennej leżą dwa problemy –  istnienie 

kosztów zewnętrznych działań i podejmo-

wanie decyzji przestrzennych przez niekom-

petentne podmioty. Dla uzyskania zrówno-

ważonej linii rozwojowej, nakierowanej na 

osiągnięcie dalekosiężnych celów, niezbęd-

ne jest zatem uzewnętrznienie, możliwie 

jak największej liczby, kosztów niepono-

szonych obecnie przez ich bezpośrednich 

sprawców. Nieskuteczne planowanie ma 

również miejsce, gdy decyzje co do dzia-

łań podejmowane są na niewłaściwym po-

ziomie decyzyjnym. Prowadzi to często do 

nieskuteczności i nieelastyczności działań, 

marnotrawienia środków oraz rywalizacji 

pomiędzy jednostkami samorządowymi. 

W jaki konkretny sposób można zaradzić 

tym dwóm problemom systemowym?

Polityka przestrzenna uwzględniająca 

społeczne koszty wszystkich rodzajów za-

gospodarowania terenów powinna dążyć 

do likwidacji wszelkich form wspierania 

bezplanowego budownictwa indywidual-

nego, przyczyniającego się do pogłębiania 

rozproszonej struktury osadniczej. Umoż-

liwiłoby to z jednej strony ochronę cennych 

obszarów przyrodniczych, z drugiej – ku-

mulację kapitału na inwestycjach społecz-

nie korzystnych, zgodnych z założeniami 

rozwoju zrównoważonego. Nacisk polity-

ki przestrzennej powinien zostać położony 

na promocję zwartych miast, miast krót-

kich dróg, bardziej korzystnych zarówno 

ze względów architektoniczno-kulturo-

wych, jak i transportowych. Aby zahamo-

wać procesy suburbanizacyjne, zagrażające 

harmonijnemu rozwojowi miast, koniecz-

ne jest wprowadzenie większych restryk-

22 PPG 2, 2.2; 2.3, 1.4, 1.7.

23 PPS 3, 47.

24 PPS 6, 2.46, 2.44, 3.14.

25 PPS 3, 10, 38, 44, PPS 6, 2.51, 2.3, 2.4, PPS 7, 8; RPG 4.13, 7.20, HO 4.

26 PPS 3, 41.

27 Cullingworth B., Nadin V., Town and country planning in the UK. 14th ed. Routledge, London, 2006, 

195–196.

28 PPS 1 40, 2,27(vii) 26(viii).
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cji przyznawania pozwoleń na budowę na 

terenach wiejskich. Ze względu na niedo-

bór mieszkań i zapóźnienia urbanizacyj-

ne, działanie to musi jednak iść w parze 

z wprowadzeniem instrumentów ułatwia-

jących proces powstawania planów miej-

scowych, oraz zapewniających ich sprawną 

realizację. Chodzi tu o skuteczne przepisy 

umożliwiające przejmowanie działek przez 

gminę na cele publiczne, szybkie scalanie 

i wywłaszczanie gruntów oraz określenie 

korzystnych społecznie i logicznych zasad 

zapewniania infrastruktury, tak, aby więk-

szą częścią kosztów związanych z zago-

spodarowaniem urbanistycznym obarczyć 

inwestorów prywatnych. Za wzorce w tej 

kwestii mogą posłużyć uregulowania nie-

mieckie, hiszpańskie oraz brytyjska tradycja 

negocjacji z inwestorem przy wydawaniu 

pozwoleń na budowę. Wszystkie one mają 

na celu niedopuszczenie do powstawania 

zabudowy bez odpowiedniego zaplecza 

infrastrukturalnego i przestrzeni publicz-

nych, co niestety w Polsce jest zjawiskiem 

powszechnym. Aby uniknąć takiego stanu 

rzeczy należy wspierać całościową realiza-

cję planowych inwestycji deweloperskich, 

opartych na planach miejscowych. Wyma-

ga to również wprowadzenia mechanizmów 

etapowania wykonywania planów rozwojo-

wych, aby nie dopuścić do fragmentarycz-

nej zabudowy, która powstaje w przypadku 

uwolnienia zbyt dużej ilości terenów pod 

zabudowę. Pomocnym na tym polu może 

być ustanawianie specjalnych stref inwesty-

cyjnych, umożliwiających uzyskanie zwol-

nień podatkowych i prostszych procedur 

inwestycyjnych.  Powinny być one stoso-

wane zwłaszcza względem śródmiejskich 

obszarów starej zabudowy, które na skutek 

prowadzonej obecnie polityki są niedoin-

westowanie, przez co nie stanowią atrak-

cyjnej alternatywy dla mieszkania poza 

miastem. Działania te nie mogą się także 

obyć bez koordynacji polityki przestrzennej 

z transportową. Jedynie równoległe wdra-

żanie zrównoważonych form osadniczych 

i proekologicznych rozwiązań transporto-

wych może przynieść poprawę jakości pol-

skiej przestrzeni. Należy żywić nadzieję, że 

także Polska, wzorem Niemiec, Holandii, 

Wielkiej Brytanii czy Szwajcarii podejmie 

bardziej kompleksowe działania na rzecz 

promowania bardziej ekonomicznych i eko-

logicznych środków transportu. Cel ten bę-

dzie bardzo trudno osiągnąć bez dążenia do 

internalizacji kosztów zewnętrznych trans-

portu, które wypaczając rachunek ekono-

miczny, doprowadzają do sytuacji, w której 

zrównoważone sposoby transportu uznawa-

ne są za nieopłacalne. 

Drugi z poruszanych problemów dotyczy 

systemu administracji planistycznej. 

W Polsce jednym z powodów nieskutecz-

ności mechanizmów planistycznych i niespój-

ności polityki przestrzennej jest nie najlepszy 

rozdział zadań pomiędzy szczeble admini-

stracyjne. Szczególnie dotkliwy wydaje się 

brak planowania na poziomie ponadlokalnym 

(subregionalnym). Ten poziom administra-

cyjny, odpowiadający poziomowi funkcjo-

nalnych regionów miejskich, jest kluczowy 

dla większości aspektów planowania prze-

strzennego, z którymi nie są w stanie pora-

dzić sobie małe jednostki gminne. Poziom 

ten jest szczególnie istotny w przypadku re-

gionów metropolitalnych, gdzie zachodzące 

procesy przestrzenne są szczególnie dyna-

miczne a całościowy rozwój regionu zależy 

od współpracy pomiędzy poszczególnymi 

gminami i umiejętności rezygnacji przez 

nie z celów partykularnych na rzecz do-

bra regionu jako całości. Rolę subregional-

nych ciał planistycznych mogłyby spełniać 

niedocenione obecnie pod tym względem 

powiaty, które mogą przejąć część upraw-

nień gmin. Drugą opcją jest wprowadzenie 

na wzór niemiecki związków gmin, któ-

re zrzekają się swoich uprawnień na rzecz 

jednostki wyższego rzędu. Każde z tych 

rozwiązań jednakże wymaga opracowania 

merytorycznych zasad i kryteriów przepro-

wadzania reformy, w celu zapobieżenia tzw. 

„upolitycznieniu” dyskusji i arbitralizacji 

podejmowanych decyzji. 

Na skutek zachodzących transformacji 

ustrojowo-gospodarczych Polska stoi obecnie 

przed szansą przeprowadzenia kompleksowej 

modernizacji kraju. Czy szansa ta zostanie 

wykorzystana dla stworzenia podwalin trwa-

łego rozwoju, czy tylko przyniesie doraźne 

korzyści ekonomiczne, zależy od wyboru 

kierunku zmian. Wydaje się, że postulowane 

przez rząd zmiany w systemie planowania 

przestrzennego nie przyczynią się do zaha-

mowania zapóźnienia przestrzennego, lecz 

mogą utrwalić chaos polskiej przestrzeni. 

Sięgnięcie do sprawdzonych rozwiązań pla-

nistycznych stosowanych w krajach Europy 

Zachodniej, mogłoby zmniejszyć dystans 

legislacyjny i urbanistyczny, dzielący Pol-

skę od krajów leżących po zachodniej stro-

nie Odry. 

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ ZABOROWSKI

DOKTORANT KATEDRY PLANOWANIA 

PRZESTRZENNEGO WYDZIAŁU ARCHITEKTURY 

POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

POLSKI KLUB EKOLOGICZNY

OKRĄG DOLNOŚLĄSKI
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NNiestety, rozwój biotechnologii czasa-

mi jest o wiele szybszy niż powstawanie 

niezbędnych przepisów i instytucji prawnych, 

które powinny czuwać nad prawidłowym kie-

runkiem rozwoju tego działu nauki w wielu 

dziedzinach życia. Przykładem jest Polska, 

kraj, w którym do dzisiaj nie ma jasnych ure-

gulowań prawnych dotyczących zamierzo-

nego uwolnienia organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych do środowiska, zwłasz-

cza w rolnictwie.

Materiał siewny odmian genetycznie zmo-

dyfikowanych nie może być dopuszczony do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(ustawa o nasiennictwie, Dz. U. 2003, Nr 137, 

poz. 1299, art. 57, ust. 3). Niestety art. 2, ust. 

1, pkt 19 otwiera furtkę, bo mówi, że w ro-

zumieniu ustawy obrót oznacza oferowanie 

do sprzedaży, sprzedaż, dostawę materiału 

siewnego lub inny sposób dysponowania tym 

materiałem, z wyjątkiem materiału siewnego 

przeznaczonego do: oceny i kontroli, przero-

bu, uszlachetniania i pakowania, innych ce-

lów niż siew i sadzenie, celów naukowych, 

doświadczalnych i hodowli roślin.

Te małe wyjątki (luki w prawie) są wykorzy-

stywane po to, żeby przemycać GMO-materiał 

siewny z innych krajów i wysiewać w Polsce 

w celach naukowych i doświadczalnych, bez 

jakiegokolwiek nadzoru państwa.

Państwo polskie zezwala w ten sposób 

na „nielegalne” eksperymenty z rolniczymi 

roślinami genetycznie zmodyfikowanymi 

na naszych polach bez najmniejszej kontroli 

(np. może to dotyczyć wysiewu Bt-kukurydzy, 

odpornej na omacnicę prosowiankę Ostri-

nia nubialis Hbn., co jest nie do pomyślenia 

np. w Niemczech, czy w większości krajów 

Unii Europejskiej). W ten sposób gospodar-

stwa konwencjonalne i ekologiczne, miesz-

kańcy obszarów wiejskich (przede wszystkim 

Dolnego Śląska, Wielkopolski i Opolskiego) 

oraz turyści, przebywający w gospodarstwach 

agroturystycznych położonych na tych tere-

nach, zostaną narażeni na „tajny ekspery-

ment naukowy”.

Brak szczelnych i jasnych przepisów 

prawnych, brak reakcji ze strony Minister-

stwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na informa-

cję o możliwości wysiewu Bt-kukurydzy na 

polskich polach w tym roku, brak skutecz-

nego działania – zobowiązanych do kontro-

li przestrzegania przepisów ustawy o orga-

nizmach genetycznie zmodyfikowanych or-

ganów państwa (Ministerstwo Środowiska, 

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja 

Ochrony Środowiska, Inspekcja Weterynaryj-

na, Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspek-

cja Pracy oraz Inspekcja Jakości Handlowej 

Artykułów Rolno-Spożywczych) spowoduje, 

że w 2008 roku Bt-kukurydza może rosnąć, 

gdzie tego tylko dusza GMO-rolnika (jeśli 

taki rolnik ma duszę) zapragnie – nawet tuż 

obok kukurydzy konwencjonalnej lub ekolo-

gicznej, co spowoduje, że duży procent ku-

kurydzy nietransgenicznej zostanie zapylo-

na Bt-pyłkiem.

ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY
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GMO na polskich polach
czyli  o  zagrożeniach naszych wsi  �

A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą 

się wody spod nieba w jedno miejsce 

i niech się ukaże powierzchnia sucha! 

A gdy tak się stało, Bóg nazwał tę suchą 

powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód 

nazwał morzem.

Bóg widząc, że były dobre, rzekł: Nie-

chaj ziemia wyda rośliny zielone: trawy 

dające nasiona, drzewa owocowe rodzące 

na ziemi według swego gatunku owoce, 

w których są nasiona. I stało się tak.

Ziemia wydała rośliny zielone: trawę 

dającą nasienie według swego gatunku 

i drzewa rodzące owoce, w których było 

nasienie według ich gatunków. A Bóg 

widział, że były dobre.

Księga Rodzaju 1, 9-13
(Biblia Tysiąclecia)

„Jaka powinna być nasza reakcja na postępy biotechnologii, łączące wielkie potencjalne korzyści z groźbami, tymi 

namacalnymi i oczywistymi, jak również tymi duchowymi i nieuchwytnymi? Odpowiedź jest oczywista: powinniśmy 

użyć władzy państwowej, aby uregulować biotechnologię. Jeżeli nie będzie to leżeć w zasięgu poszczególnych 

państw, powinno się uregulować tę sprawę na płaszczyźnie międzynarodowej” (Fukuyama 2004).
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JJedna kwitnąca roślina kukurydzy wyrzu-

ca z wiechy od 18 do 50 milionów sztuk 

pyłku, a z 1 metra kwadratowego, na którym 

rośnie przeciętnie 10 sztuk kukurydzy wyleci 

w przestrzeń 180–500 milionów (ważących 

0,25 g każdy) zmodyfikowanych Bt-baloni-

ków, przenoszonych przez wiatr oraz rzadziej 

przez owady. Jak łatwo wyliczyć, to z 1 ha 

poleci jeszcze o 10 tysięcy razy więcej (czyli 

od 1800000000000 do 5000000000000 sztuk 

pyłku). Jedna roślina pyli od 2 do 14 dni, py-

łek przeżywa od 20 minut do 9 dni. W ciepłe 

i słoneczne dni najbardziej obfite kwitnie-

nie rozpoczyna się około godziny dziewiątej, 

w dni pochmurne – nieco później.

W odległości od 0 do 800 metrów od 

plantacji Bt-kukurydzy w normalnych wa-

runkach klimatycznych odnajdujemy rośliny 

konwencjonalne, czy też ekologiczne, które 

mogą być zapylone Bt-pyłkiem, w ilości od-

powiednio od 35% do 0,21%. W przypad-

ku silnego wiatru, sytuacja wygląda dużo 

gorzej. W Wielkiej Brytanii stwierdzono, 

że przy prędkości wiatru 2 m/s pyłek może 

być przeniesiony w ciągu 24 godzin na od-

ległość 172,8 km, zachowując gotowość do 

zapylenia.

W przypadku wiatru o prędkości 10 m/s 

pyłek transportowany jest w ciągu jednego 

dnia na odległość 864 km. W Polsce w przy-

szłości czekają nas silne wiatry, wichury, 

a nawet tornada. Jak donosi European Se-

vere Weather Database, w Polsce mieliśmy 

w 1991 roku jedno tornado, w 1996 r. – sie-

dem, w 2001 r. – osiem, a w 2006 – już 52 

(Rogoziński 2008). Przed nami przyszłość 

więc, w której tornada w okresie letnim będą 

się przemieszczały nad naszym krajem coraz 

częściej, a wraz z nimi chmury kukurydzia-

nego Bt-pyłku. Żadne bariery odległościo-

we zatem nie zapobiegną rozprzestrzenia-

niu się GMO-pyłku na terenie całej Polski 

i nie ustrzegą rolników konwencjonalnych 

i ekologicznych przez zanieczyszczeniem 

ich kukurydzy nietransgenicznej. Ociepla-

nie klimatu (bo z roku na rok wzrasta emisja 

CO2) sprzyja bowiem takim anomaliom po-

godowym. Warto wiedzieć, że gdyby upra-

wiano kukurydzę w USA tylko metodami 

ekologicznymi, to zmniejszyłaby się o 70% 

ilość wytwarzanego w tym kraju dwutlenku 

węgla. A gdyby tak zrobiono w Polsce?

WWkrótce także w miodzie polskich 

pszczół odnajdziemy GMO-DNA, bo 

pszczoły zaniosą pyłek kukurydzy do ula. Za 

chwilę nie będzie w Polsce miodu wolnego od 

GMO, za chwilę zginą też i pszczoły, bo tak się 

dzieje na całym świecie, gdzie rosną rośliny 

transgeniczne. Przepisy prawne nie nakazują 

znakowania miodu, jeśli chodzi o zawartość 

GMO. Wiadomo o co chodzi, konsument bo-

wiem przestałby kupować unijny, czy też pol-

ski miód. Jednak nadejdzie wkrótce czas, że 

miód zamiast leczyć, będzie nam szkodzić. 

A może ten moment już nadszedł?

Czy Państwowa Inspekcja Sanitarna, czy 

też może Inspekcja Jakości Handlowej Arty-

kułów Rolno-Spożywczych prowadzi kontrolę 

polskiego miodu na zawartość GMO-DNA? 

Gdzie można uzyskać takie informacje, któ-

re przecież powinny być jawne i dostępne 

na stronie internetowej tych urzędów? Nie 

należy wierzyć opowieściom, że pszczo-

łom szkodzi telefonia komórkowa, bo tak to 

tłumaczą niektórzy naukowcy, zwolennicy 

i miłośnicy GMO. Widocznie, to właśnie im 

zaszkodziło nadmierne używanie telefonów 

komórkowych.

PPolsce jest potrzebna jak najszybciej nowa 

i dobra ustawa „Prawo o organizmach ge-

netycznie zmodyfikowanych”. W tej chwili 

na stronie www.gmo.mos.pl możemy prze-

czytać jej projekt, który ma jeszcze długą 

drogę przed sobą, zanim zostanie złożony 

w Sejmie.

Każdy polski obywatel zasługuje na to, 

żeby być chronionym przez państwo przed 

zagrożeniem ze strony GMO, bo jak już pisa-

no w pierwszej części tego artykułu („Zielona 

Planeta” 1/2008), ma do tego takie prawo, gdyż 

zapewnia mu je Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej, która mówi, że „ochrona środowi-

ska jest obowiązkiem władz publicznych” i że 

każdy z nas „ma prawo do ochrony zdrowia”. 

Czy państwo polskie chroni nasze prawa w tej 

dziedzinie? Czy chroni nasze najważniejsze 

wartości – zdrowie, rodzinę, środowisko natu-

ralne oraz polską wieś i polskie miasto?

„Prawdziwa wolność oznacza wolność 

społeczności do chronienia tych wartości, 

które uważają za najważniejsze – i właśnie 

z tej wolności musimy skorzystać dziś, w ob-

liczu rewolucji biotechnologicznej” (Fukuy-

ama 2004). Czy jednak polskie społeczeństwo 

jest jeszcze prawdziwie wolne? Jeśli chcemy 

polską wieś i polskie miasto, rodzinne oraz 

tradycyjne gospodarstwa rolne, ekologiczne 

gospodarstwa rolne przed zalewem genetycz-

nie zmodyfikowanych roślin, a gospodarstwa 

domowe w mieście przed morzem zmody-

fikowanych produktów żywnościowych, to 

Polska, polscy obywatele muszą mieć prawo 

do stanowienia o sobie i muszą mieć wolne 

prawo wyboru. Polacy muszą być wolni i tej 

wolności nie wolno im zabierać!

„Moja lodówka wolna od GMO!?” Czy jest 

to możliwe w kraju, gdzie prawie nikt nie czu-

wa nad prawidłowym znakowaniem produktów 

żywnościowych, zawierających GMO.

Do organizmów genetycznie 
modyfikowanych mogą 
należeć np. dynie

Do organizmów genetycznie 
modyfikowanych mogą 
należeć np. dynie
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PPrawie każdy Polak ma swoje korzenie 

na wsi. Dlatego nie możemy się od nich 

odcinać. Nie możemy zapomnieć o polskiej 

wsi, o swoim pochodzeniu, o domu rodzi-

ców i dziadków. Nie możemy dopuścić do jej 

zniszczenia, do skażenia środowiska przyrod-

niczego, do zniszczenia ziemi, w której tkwią 

nasze korzenie. Nie możemy zniszczyć cząst-

ki siebie i części swojej przeszłości. Wkrótce 

zadamy sobie pytanie, które stawia w swej 

książce pt. „Dziennik z klasztoru trapistów” 

Henri J. M. Nouwen: „Jaka jest moja prze-

szłość i co ona mówi o mnie tu i teraz”.

W Niemczech mówi się wiele o tym, że 

w związku z siewem roślin genetycznie zmo-

dyfikowanych na polach, dojdzie do wojen 

sąsiedzkich. Dlatego też, żeby temu zapobiec, 

już teraz organizacje pozarządowe pilotują 

program „Fair Sąsiedztwo”, który polega 

między innymi na tym, że rolnicy pisemnie 

zobowiązują się do tego, że nie będą siali na 

swoich polach roślin GMO, w trosce o bez-

pieczeństwo swoich sąsiadów.

Czas i u nas myśleć o podobnym progra-

mie „Dobrego Sąsiada”, bo niedługo do po-

dobnych zagrożeń może dojść i na polskiej 

wsi, gdzie w związku z małą powierzchnią 

gospodarstw rolnych nie jest możliwe współ-

istnienie obok siebie rolnictwa biotechnolo-

gicznego, konwencjonalnego i ekologiczne-

go, a wybuch wojen sąsiedzkich jest bardzo 

możliwy. Możliwe są także spory polityczno-

gospodarcze o GMO na szerszą skalę, pomię-

dzy krajami Unii Europejskiej, a także spory 

między UE a USA, Brazylią oraz Argentyną. 

Czy wolno nam do tego dopuścić?

WWolter w Modlitwie do Boga w „Trak-

tacie o tolerancji” pisał: „Tedy nie zwra-

cam się już do ludzi, lecz do Ciebie, Boże 

wszech istot, wszech światów i wszech cza-

sów. Jeżeli słabym stworzeniom, zagubionym 

w bezmiarze i niedostrzegalnym dla reszty 

wszechświata, wolno jest okazać tę śmiałość, 

by prosić o coś, któryś dał wszystko, Ciebie, 

którego wyroki są równie niewzruszone jako 

i wieczne, to racz spojrzeć miłosiernie na błę-

dy przywiązane do naszej natury. Niechaj 

te błędy nie pogrążają nas w nieszczęściu. 

Nie dałeś nam serca po to, abyśmy się nie-

nawidzili, i rąk po to, abyśmy się mordowa-

li. Spraw, abyśmy sobie nawzajem pomagali 

nieść brzemię tego życia ciężkiego i zniko-

mego. (...) Obyż wszyscy ludzie przypomnieli 

sobie, że są braćmi! Obyż zmierzili sobie ty-

ranię sprawowaną nad duszami, podobnie jak 

brzydzą się rabunkiem, który siłą wydziera 

owoce pracy i spokojnego rękodzieła! Jeżeli 

już plagi wojny są nieuniknione, porzućmy 

nienawiść, nie rozdzierajmy się wzajemnie 

pośród pokoju i korzystajmy z chwili nasze-

go istnienia, aby jednako w tysiącu języków 

od Syjamu aż do Kalifornii wielbić Twoją 

dobroć, która nas obdarzyła tą chwilą”.

Czas, żeby społeczeństwo polskie się prze-

budziło, oczarowane konsumpcyjnym stylem 

życia, wyjazdami zagranicznymi, zakupami 

w supermarketach i towarzyskimi spotkaniami 

przy piwie. Zabiegane, zapracowane, nie widzi, 

że traci coś, co najważniejsze, swoją wolność 

wyboru, wolność wyboru jedzenia i picia (wino 

i piwo też może powstawać na bazie GMO), 

odpoczynku i pracy. Jeśli teraz pozwolimy 

na ograniczenie naszej wolności w dziedzinie 

rolnictwa, produkcji żywności na rzecz wiel-

kich koncernów polityczno-przemysłowych, 

to wkrótce nasza wolność oparta obecnie na 

prawach naturalnych, boskich i ludzkich, za-

mienić się może w „wolność” opartą jedynie 

na prawach dyktowanych przez wielki świato-

wy, nieograniczony w niczym przemysłowo-

naukowo-biotechnologiczny biznes.

Francis Fukuyama na zakończenie swojej 

książki przestrzega nas przed tym, co może 

nastąpić w przyszłości, pisząc „Poczłowieczy 

świat może być jednak o wiele bardziej zhie-

rarchizowany i nastawiony na rywalizację niż 

obecny – przez to pełen konfliktów społecz-

nych. Może być światem, w którym pojęcie 

„wspólnego człowieczeństwa” zatraci swój sens, 

ponieważ zmieszamy geny ludzkie z genami 

tak wielu gatunków, że nie będziemy już do-

kładnie wiedzieć, czym jest człowiek”.

DR INŻ. ROMAN ANDRZEJ ŚNIADY
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� Głos w sprawie stanowiska 

Komisji Europejskiej1

Mimo oporu Dyrekcji ds. Środowiska KE 

obserwujemy stale rosnące poparcie dla roz-

powszechniania GMO w Unii Europejskiej 

a nawet zmuszanie krajów, których rządy i spo-

łeczeństwa sobie tego nie życzą, do dopusz-

czenia ich na swoje rynki. Stoi to w jaskrawej 

sprzeczności z zasadą przezorności, kiedyś 

stawianą jako bardzo ważne zabezpieczenie 

zrównoważonego rozwoju Kontynentu.

Organizacje ekologiczne poparły zdecydo-

wanie rozwój Wspólnoty i procesy akcesyjne 

w swoich krajach – widząc w tym nadzieje 

na „Zielony kontynent , kontynent nadziei”. 

Ja sam, jako działacz takich organizacji, z ca-

łym zapałem uczestniczyłem w tych działa-

niach. Dziś mamy prawo czuć się zawiedze-

ni, a nawet oszukani. 

Gremia wywierające decydujący wpływ 

na dzisiejsze oblicze Wspólnoty ulegają pre-

sji wielkich grup kapitałowych i niejawnych 

wpływowych grup interesu. Lekceważone jest 

powszechne zaniepokojenie społeczeństw próba-

mi upowszechnienia niesprawdzonych i bardzo 

niebezpiecznych (zdaniem wielu specjalistów) 

technologii, a także decyzje władz samorzą-

dowych. Hodowcy i nieliczni rolnicy, którzy 

popierają GMO, dają dowód braku odpowie-

dzialności i lojalności wobec konsumentów. 

Wszystko to dzieje się w czasie, gdy skłania się 

rządy, aby bez społecznie wyrażanego w refe-

rendum zdania ratyfikować traktat, znacząco 

zmieniający stosunki wzajemne krajów Wspól-

noty i wzmacniające dominację niedemokra-

tycznie wybranych władz, i nieprzejrzyste (nie-

transparentne) sposoby wpływania na losy spo-

łeczeństw; traktat, którego poprzednia wersja 

została publicznie odrzucona.

Nie wolno się na to godzić. Współpraca i so-

lidarność narodów europejskich musi się opie-

rać na prostych, jednoznacznych fundamentach, 

wyrastających z tradycji i prawa naturalnego 

– wyrażać zasady wypracowane jawnie, otwar-

cie przez społeczeństwo i zakorzenione w jego 

kulturze. Sformułowane prosto i jednoznacznie, 

powszechnie uznane i akceptowane.

� Stosowanie zasady przezorności 

a wiarygodność Unii Europejskiej2

1. W dniu 29 lutego 2008 r. odbyła się 

w ramach projektu „Nowe drogi rozwoju”, 

 finansowanego z Programu Pomocy Technicz-

nej UE, niezwykle interesująca konferencja 

z udziałem przedstawicieli kierownictwa re-

sortów: Rozwoju Regionalnego i Środowiska 

(w tym obu wiceministrów), przedstawiciela 

Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komi-

sji Europejskiej, ekspertów krajowych i za-

granicznych, beneficjentów i przedstawicieli 

organizacji ekologicznych.

W znakomitym referacie p. George Krem-

lis z KE przedstawił bardzo przekonująco ko-

nieczność stosowania konsekwentnego – i to 

na kilku poziomach (tym także na poziomie 

oceny strategii i programów) – ocen oddzia-

ływania na środowisko wobec przedsięwzięć, 

mogących mieć wpływ na chronione gatunki 

i siedliska. Tym bardziej zdumiewa łatwość, 

z jaką Komisja Europejska daje się „ogrywać” 

cynicznym oszustom ze światowego biznesu 

GMO, którzy, trzeba przyznać, wbrew Dy-

rekcji ds. Środowiska i jej szefa, usiłują, pod 

pozorem „wolnego handlu”, zalewać Europę 

produktami GMO. Całkowicie ignoruje się tu 

zasadę przezorności w jej autentycznej treści 

i „odwracając kota ogonem” żąda dowodu 

szkodliwości organizmów GMO, która mo-

głaby być odpowiedzialnie stwierdzona do-

piero po kilku pokoleniach, a więc najwcze-

śniej po 50 do 100 latach. 

Stanowisko Komisji Europejskiej

w sprawie GMO 
podważa wiarygodność Unii Europejskiej

BOHDAN SZYMAŃSKI
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Naciski w ramach WTO są całkowicie 

bezprawne i opierają się na fałszu i świado-

mej manipulacji. Tym bardziej bezprawne jest 

wywieranie presji i szantażu na kraje człon-

kowskie UE. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że 

żądając zakazu GMO na terenie kontynentu, 

nie wchodzimy w sprawy zwykłej konkuren-

cji i dyskryminacji rynkowej podmiotów ani 

towarów – ponieważ produkty te są zupełnie 

innymi tworami, niewystępującymi w natu-

ralny sposób w przyrodzie, a więc nie mogą 

być przedmiotem zwykłej konkurencji ani 

zasady „wolnego przepływu towarów”.

Wracając do pełnego stosowania zasady 

przezorności, która była dla ekologów waż-

nym elementem idei zrównoważonego roz-

woju – tak atrakcyjnego, że uczyniła z nich 

szczególnie aktywnych rzeczników integracji 

europejskiej – wymaga ona powstrzymania 

dopływu do Europy produktów GMO w każ-

dej postaci, także pasz oraz pilne wyelimino-

wanie ich z terenu kontynentu, z wyjątkiem 

zamkniętych, ściśle kontrolowanych badań 

naukowych. Tylko skala całego kontynentu 

pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeń-

stwa i możliwości poznania na wielkich pró-

bach różnicy wielorakich skutków w porów-

naniu do innych obszarów. Trzeba przyznać, 

że proponowane przez zwolenników GMO 

kilkudziesięciometrowe, a nawet kilometrowe 

strefy bezpieczeństwa, są po prostu śmiesz-

ne wobec przykładów z USA, gdzie wichu-

ry przenosiły części roślin i nasiona na setki 

kilometrów.

Dlaczego zasada przezorności nie jest 

konsekwentnie stosowana wobec zagrożeń 

związanych z GMO?

2. W obronie stosowania produktów GMO 

(np. pasz) występują różni przedstawiciele 

„świata nauki”, korporacji producentów pasz 

czy wielkiego przemysłu hodowlanego (nie-

mającego wiele wspólnego z prawdziwym rol-

nictwem); słyszymy o zagrożeniu opłacalno-

ści produkcji i tym podobne „bajki”. 

Dlaczego nie mówi się głośno, że Europa 

ma nadmiar byle jakiej, masowej produkcji 

rolniczej, że po koniecznym ograniczeniu eks-

pansji dotowanego eksportu żywności euro-

pejskiej na rynki trzecie – dodajmy eksportu 

wyniszczającego własną produkcję krajów 

„III świata” – rolnictwo europejskie musi 

wyspecjalizować się w produkcji wysokiej 

jakości, bardziej pracochłonnej i opartej na 

naturalnych walorach surowca.

Czy nie można patrzeć bardziej per-

spektywicznie (bo nie chcę nikomu zarzu-

cać uleganie korupcji lub presji „salono-

wo-towarzyskiej”), aby dostrzec, że jeśli 

zostaną złamane bariery jakościowe mię-

dzy produktem żywnościowym europejskim 

a innym (a zawartość GMO lub karmienie 

zwierząt produktami z tą zawartością jest 

dziś najważniejszą i najczytelniejszą cechą 

jakościową), to po rolnictwie europejskim 

nie będzie śladu w ciągu paru lat; ani po 

korporacjach producentów, ani tzw. „zaple-

czu naukowym”. Przy aktualnej strukturze 

agrarnej Europa w ogóle nie będzie się liczyć, 

zwycięży „rolnictwo bez rolników” – wiel-

kie zdenaturalizowane uprawy na setkach 

tysięcy hektarów, zarządzane przez kilka 

wielkich korporacji. 

Dlaczego nikt nie zastanowi się, skąd bie-

rze się ta wielka pomysłowość i determinacja, 

aby złamać bariery ostrożnościowe i wpro-

wadzić GMO do Europy, choćby „kuchen-

nymi schodami”?

3. W działaniach i preferencjach Komisji 

Europejskiej dostrzegamy dziwny bałagan. 

Poszczególne „wartości” czy „zasady” nie 

są uporządkowane ani przez odniesienie do 

zasad fundamentalnych, ani wzajemnie zhie-

rarchizowane, a często stosowane, np. wobec 

Polski, jakby stały za tym konkretne grupy 

lobbingowe (przykład kwestionowanie pod 

zarzutem dyskryminacji wolnego handlu 

ograniczeń ustawowych dotyczących skle-

pów wielkopowierzchniowych, choć to wła-

śnie one dyskryminują kupców, nabywców 

i dostawców, i w żadnym porządnym mieście 

UE nie dominują w centrum; sprawa mono-

polizowania rynku bankowego czy tym po-

dobne, np. niezrozumiałe faworyzowanie 

mniejszości seksualnych).

BOHDAN SZYMAŃSKI, CZŁONEK ZG PKE

OTWOCK, MARZEC 2008 R.

Tekst powyższy wyraża moje głębokie 
przekonania osobiste, ale mam nadzieję że 
nieodosobnione. Sprawa GMO jest tylko 
jednym z przykładów, innym może być pre-
sja na rozluźnienie przepisów dotyczących 
sklepów wielkopowierzchniowych, sprawy 
obyczajowe czy wręcz zasady moralne. Choć 
oparłem się na doświadczeniu zdobytym 
w różnych organizacjach i gremiach – nie 
uzgadniałem go z nikim i osobiście za nie-
go odpowiadam.

Przypisy

1 Tekst wypowiedzi autora na konferencji doty-

czącej GMO, która odbyła się w Sejmie RP, w dniu 

5.03.2008 r.

2 Uzupełnienie do tekstu wypowiedzi na konferen-

cji dotyczącej GMO w dniu 5.03.2008 r.
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Bogata oferta jarzyn i owoców –
niestety bez informacji, 
które z nich są organizmami 
modyfikowanymi genetycznie

Bogata oferta jarzyn i owoców –
niestety bez informacji, 
które z nich są organizmami 
modyfikowanymi genetycznie
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Wprowadzenie

Jak wyglądają zbiorowiska welonowe? Są 

to zbiorowiska wysokich ziołorośli, które ce-

chuje obecność wielu gatunków pnączy, wspi-

nających się po innych roślinach. Należą do 

nich m.in. obecny w niemalże każdym zbio-

rowisku welonowym kielisznik zaroślowy 

Calystegia sepium, chmiel zwyczajny Hu-

mulus lupulus, wspinający się po nadrzecz-

nych drzewach i krzewach, przytulia czepna 

Galium aparine czy kolczurka klapowana 

Echinocystis lobata – obcy, ekspansywny 

gatunek, coraz częstszy w krajobrazie dolin 

rzecznych Polski. Częstym elementem takich 

zbiorowisk są również kanianki  Cuscuta sp. 

– rośliny bezzieleniowe, pasożytujące na in-

nych roślinach zielnych. Pnącza, choć zako-

rzenione między innymi roślinami, potra-

fią wspiąć się po ich łodygach i zdominować 

szczytową partię zarośli lub ścianę sąsiadują-

cego z nimi lasu. Tworzą się wówczas zwarte 

zasłony, przypominające welony (stąd nazwa 

zbiorowiska). Inną osobliwością tych ukła-

dów jest ich duże zwarcie. Żeby przedostać 

się przez zaledwie 1–2-metrowy pas tych 

ziołorośli należy mieć ze sobą duży nóż lub 

maczetę. Pokrycie roślin zielnych prawie za-

wsze wynosi 100%, mimo niewielkiej liczby 

gatunków (10–20) na powierzchni kilkunastu 

metrów kwadratowych. Zbiorowiska welono-

we są bardzo zróżnicowane pod względem 

ekologicznym, florystycznym i fizjonomicz-

nym. Ich klasyfikacja jest w dalszym ciągu 

przedmiotem ożywionej dyskusji, ale zasadni-

czo, można wyróżnić kilka typów zbiorowisk 

welonowych. Niektóre z nich są chronione 

w ramach Dyrektywy Siedliskowej progra-

mu Natura 2000 z kodem 6430-3.

Zbiorowiska

Zdecydowana większość zbiorowisk we-

lonowych występuje w dolinach dużych rzek 

i towarzyszy łęgom i zaroślom wierzbowym. 

Takie ziołorośla wypełniają luki w nadbrzeż-

nym pasie roślinności, czasami porastają aluwia 

rzek. Niektóre z nich są objęte ochroną.

Zbiorowiska z dzięglem (arcydzięglem) 
nadbrzeżnym Angelica archangelica subsp. 

litoralis i mleczem błotnym Sonchus palu-

stris, do tej pory były znane wyłącznie 

z wybrzeży Bałtyku, jednak w ostatnich la-

tach rozwijają się na brzegach dużych rzek 

w głębi kraju. Oprócz wspomnianego już 

dzięgla, w mniejszej ilości pojawiają się tu 

np. kielisznik zaroślowy, chmiel zwyczajny 

i rdestówka zaroślowa Fallopia dumetorum. 

Rozpowszechnione w kraju i również objęte 

ochroną są zbiorowiska z kanianką pospoli-
tą Cuscuta europaea i kielisznikiem zaro-
ślowym, ziołorośla z dominacją starca nad-
rzecznego Senecio fluviatilis czy zbiorowiska 

z udziałem przytulii lepczycy Galium riva-

le i kielisznika zaroślowego. Nad brzegami 

mniejszych rzek i strumieni można zobaczyć 

miejsca z obficie występującą wierzbownicą 
kosmatą Epilobium hirsutum, a na glebach 

zasobnych w azot – duże skupienia pokrzy-
wy zwyczajnej Urtica dioica, między łody-

gami której wiją się pędy przytulii czepnej 
i kielisznika zaroślowego. Należy mieć jed-

nak na uwadze, że zbiorowiska z dominacją 

pokrzywy pochodzenia antropogenicznego 

(np. powstałe w wyniku spływu powierzch-

MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Jest to charakterystyczna grupa zbio-

rowisk roślinnych związanych z wil-

gotnymi i mokrymi siedliskami w do-

linach rzek i na obrzeżach zbiorników 

wodnych. Najczęściej można je spo-

tkać na obrzeżach zarośli wierzbowych 

i lasów łęgowych w miejscach okre-

sowo zalewanych. Ze względu na to, 

że występują na „skraju” innych ty-

pów siedlisk, zalicza się je zwykle do 

grupy tzw. zbiorowisk „okrajkowych”. 

Ale pod względem systematycznym, 

zbiorowiska welonowe nie są ściśle 

określoną grupą. I choć brakuje roślin, 

które występują wyłącznie w tym ty-

pie zbiorowiska, odnotowuje się w nich 

tzw. gatunki reprezentatywne.

Zbiorowiska welonowe
Ziołorośla z sadźcem konopiastymZiołorośla z sadźcem konopiastym
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niowego substancji organicznych z pól) nie 

podlegają ochronie prawnej. Podlega jej nato-

miast zbiorowisko z sadźcem konopiastym 
Eupatorium cannabinum, któremu towarzyszą 

gatunki szuwarowe, np. mozga trzcinowa-
ta Phalaris arundinacea, skrzyp bagienny 

Equisetum fluviatile, szalej jadowity Cicu-

ta virosa i trzcina pospolita Phragmites au-

stralis. Takie zbiorowiska występują na skra-

jach szuwarów i są okresowo zalewane, poza 

tym obecność kielisznika zaroślowego jest 

tu silniej zaznaczona – gatunek wspina się 

zwłaszcza po trzcinie.

Niektóre zbiorowiska welonowe nie pod-

legają ochronie. Do takich należą m.in. zbio-

rowiska pnączy o dużych liściach, takich jak 

chmiel zwyczajny, wyżpin jagodowy Cu-

cubalus baccifer czy powojnik pnący Cle-

matis vitalba. Taką roślinność znajdziemy 

najczęściej na obrzeżach lasów, zwłaszcza 

olsów i łęgów w pobliżu dużych zbiorników 

wodnych, rzadziej w dolinach mniejszych 

rzek. Oprócz wyżej wymienionych gatun-

ków, częściej niż w innych miejscach moż-

na tu spotkać rdestówkę zaroślową, jeżynę 
popielicę Rubus caesius, a także domieszkę 

żółto kwitnącej tojeści pospolitej Lysimachia 

vulgaris, krwawnicy pospolitej Lythrum sa-

licaria oraz czyśćca błotnego Stachys palu-

stris. W niektórych miejscach w zbiorowi-

ska welonowe wkraczają gatunki, związane 

z sąsiadującymi lasami, jak podagrycznik 
pospolity Aegopodium podagraria, trybu-
la leśna Antrhiscus sylvestris czy świerzą-

bek korzenny Chaerophyllum aromaticum. 

 Takie zbiorowiska można spotkać na skra-

jach zadrzewień i zarośli małych rzek. Z ko-

lei w prześwietleniach leśnych, w miejscach 

zrębów nad brzegami rzek można spotkać 

miejsca, gdzie dominuje sadziec konopia-
sty z domieszką różnych gatunków leśnych, 

łąkowych i porębowych.

W zbiorowiskach welonowych często 

występują gatunki inwazyjne, wkraczające 

na zaburzone siedliska nadrzeczne. Cha-

rakterystyczne układy tworzą żółto kwit-

nące: nawłoć późna Solidago gigantea, 

nawłoć kanadyjska Solidago canadensis 

i rudbekia naga Rudbeckia laciniata. To 

zbiorowisko północnoamerykańskich bylin 

licznie występuje w dolinach rzek całej Pol-

ski, zajmując duże powierzchnie zwłaszcza 

w dolinach Wisły i Warty. Również kształ-

towanym przez ekspansywne rośliny jest 

zbiorowisko niecierpka gruczołowatego 

Impatiens glandulifera, często współwy-

stępującego z kielisznikiem zaroślowym, 

kolczurką klapowaną, pokrzywą i nawło-
ciami. W zbiorowiskach welonowych można 

też spotkać płaty z dominacją słonecznika 
bulwiastego Helianthus tuberosus, sadzonego 

również w ogródkach ze względu na jadalne 

bulwy. Także kępowe skupienia ekspansyw-

nych rdestowców Reynoutria sp. przez nie-

których autorów są zaliczane do zbiorowisk 

welonowych. Po ich wysokich pędach często 

wspinają się zarówno kielisznik zaroślowy, 
jak i kolczurka klapowana.

Zagrożenia i możliwości ochrony

Podstawowym zagrożeniem w przypad-

ku ochrony zbiorowisk welonowych jest ich 

podatność na wnikanie, a później gwałtow-

ny rozwój gatunków obcych. Do takich nale-

żą, wspomniane już wyżej niecierpek gru-
czołowaty, kolczurka klapowana, nawło-
cie, rudbekia naga, słonecznik bulwiasty 

i rdestowce. W znacznym stopniu zmieniają 

one fizjonomię i skład gatunkowy zbiorowisk 

welonowych, a takie siedliska nie są już przed-

miotem ochrony. Jako potencjalne zagrożenia 

wymienia się również: intensyfikację rolnic-

twa, wąskie obwałowanie koryt rzek i regu-

lację mniejszych cieków wodnych. Chociaż 

omawiane zbiorowiska nie mają znaczenia 

gospodarczego i przeważnie nie odnotowuje 

się w nich obecności gatunków chronionych, 

ich znaczenie, jako integralnej części zabu-

dowy roślinnej dolin rzecznych i elementu 

korytarzy ekologicznych, jest znaczące. Są 

miejscem żerowania, zimowania i rozmna-

żania owadów, gadów, ptaków i ssaków, peł-

nią funkcję naturalnego filtra zanieczyszczeń 

przedostających się z pól uprawnych, stabili-

zują brzegi strumieni oraz chronią je przed 

erozją. Dlatego sugeruje się ochronę tych zbio-

rowisk w ramach całego kompleksu przyrod-

niczego: utrzymanie aluwiów nadrzecznych, 

zaprzestanie odlesiania i odkrzaczania brze-

gów rzek, racjonalne prowadzenie czynności 

przeciwpowodziowych oraz minimalizację 

ekspansji gatunków obcych w dolinie rzeki 

(np. poprzez zwalczanie małych populacji, 

wprowadzanie gatunków rodzimych, promo-

wanie ciągłości naturalnych siedlisk i reduk-

cję zaburzeń dokonanych przez człowieka). 

Jednak ze względu na to, iż zbiorowiska te nie 

są w dostatecznym stopniu poznane, brakuje 

dla nich szczegółowych metod ochrony.

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Wykaz literatury dostępny u Autora 
artykułu i w Redakcji.

obejrzyj

kolorową wkładkę!

Bezzieleniowe pędy kaniankiBezzieleniowe pędy kanianki
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�   Jest pan zatrudniony na stanowisku 
oficera rowerowego w Urzędzie Miej-
skim od..?

Pracuję na tym stanowisku od 20 grud-

nia 2007 roku.

�    Jak to stanowisko jest ulokowane w struk-
turze Urzędu Miejskiego? Czy inne mia-
sta też mają oficera rowerowego? Stąd 
taka nazwa, sugerująca zmilitaryzowa-
nie urzędu?

Stanowisko oficera rowerowego znajdu-

je się w Departamencie Infrastruktury i Go-

spodarki w Wydziale Inżynierii Miejskiej. 

Oficer kieruje Sekcją ds. Rozwoju Ruchu 

Rowerowego, choć na razie nie stworzono 

dodatkowego etatu, podlega bezpośrednio 

zastępcy Dyrektora Wydziału. Inne polskie 

miasta już mają (bądź tworzą) podobne eta-

ty w strukturach urzędu. Oficer rowerowy 

to bezpośrednie tłumaczenie angileskiej na-

zwy cycle officer, co w rzeczywistości znaczy 

„urzędnik rowerowy”. Z racji, że w Polsce 

urzędnik raczej się pozytywnie nie kojarzy, 

wprowadziliśmy nazwę zwyczajową oficera 

rowerowego. Oficer ma pilnować, aby inwe-

stycje w mieście miały charakter przyjazny 

rowerzystom, stąd skojarzenie z wojskiem, 

które dba o interesy rodaków.

�   Z jakimi zamierzeniami obejmował Pan 
to stanowisko?

Zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. Za-

mierzałem i zamierzam dalej wykorzystać 

potencjał rowerowy, który drzemie w miesz-

kańcach Wrocławia. Przede wszystkim roz-

wój infrastruktury rowerowej, a w ten sposób 

promocja tego środka transportu.

�   Jako oficer rowerowy funkcjonuje Pan 
stosunkowo niedługo. Co było dla Pana 
największym zaskoczeniem w podjętej 
pracy?

Złożoność pewnych procedur. To nie tylko 

wina urzędu. To niestety wina naszego pra-

wa, które mam okazję teraz poznać znacznie 

lepiej. Z pozytywnych zaskoczeń to pierwsze 

zadanie, które dostałem. Duży projekt wypo-

życzalni rowerów miejskich dla Wrocławia. 

Zadanie ambitne i bardzo kreatywne.

�   Oczywiście wszyscy mieszkańcy Wro-
cławia chcieliby mieć wygodne ścieżki 
rowerowe, którymi mogliby dojechać 
wszędzie. Co jest dla Pana najpilniej-
sze w zakresie rozwoju tras rowero-
wych w mieście?

Przede wszystkim zależy mi na połącze-

niu istniejących odcinków dróg rowerowych 

w jedną spójną całość. Będę próbował rów-

nież udrożnić centrum dla ruchu rowerowe-

go oraz zagwarantować dojazd do centrum 

z większych osiedli. Następnym celem bę-

dzie wyznaczenie przejazdów dostępnych 

tylko dla pieszych, rowerzystów i komuni-

kacji publicznej.

Trasy rowerowe to jedno, a cała infra-

struktura – to drugie. Oprócz tras rowerowych 

planuję budowę systemu dobrych parkingów 

rowerowych, zadaszonych parkingów w wę-

złach przesiadkowych w systemie Bike & Ride, 

modyfikacje budowy stref ruchu uspokojone-

go na bardziej przyjazne rowerzystom. 

�   Zapewne nie wszędzie można wybudować 
wygodną ścieżkę rowerową; bez niej nie-
które osoby nie zdecydują się na skorzy-

stanie z roweru na całym odcinku swojej 
podróży... A co z przyjezdnymi?

Tu doskonale sprawdzi się wspomniany 

wcześniej system Bike & Ride. Zainstalo-

wanie zadaszonego parkingu np. przy pętli 

koło Parku Południowego zachęci mieszkań-

ców do podjazdu do stacji tramwajowej ro-

werem. Przyspieszy to znacznie ich codzien-

ną podróż.

Inną jakość w odniesieniu do krótkich 

przejażdżek wprowadzi projekt wypożyczal-

ni rowerów. Stacje rowerowe, przy których 

znajdziemy pokaźne liczby rowerów, będą 

zlokalizowane w strategicznych rejonach mia-

sta. Każdy użytkownik systemu będzie mógł 

pożyczyć rower na dowolnej stacji i zwrócić 

go na dowolnej innej. Do tego, pierwszych 30 

minut będzie darmowe! Posłuży to zarówno 

mieszkańcom, którzy wcześniej nie rozwa-

żali roweru jako środka transportu jak i od-

wiedzającym miasto turystom. 

�   Rowerzyści narzekają najczęściej na brak 
i jakość dróg rowerowych, ich złe na ogół 
utrzymanie, szczególnie w zimie. W jaki 
sposób planuje Pan zmniejszyć te braki 
i zaniedbania?

Planuję rozpisanie planu inwestycji rowe-

rowych na najbliższe trzy lata. Mam nadzie-

ję, że możliwa będzie realizacja najbardziej 

pilnych rowerowych potrzeb.

�   Jakie podstawowe zasady przyświecają 
planowaniu i budowie dróg rowerowych 
w mieście?

Obecnie drogi rowerowe budujemy głów-

nie przy okazji modernizacji układu drogo-

wego. Osobne planowanie budowy tras ro-

Co nowego „w rowerach”?
Wywiad z oficerem rowerowym Urzędu Miasta Wrocławia – Danielem Chojnackim
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werowych należy do rzadkości. Może teraz 

uda się to zmienić.

�   Wiele wrocławskich tras rowerowych 
charakteryzuje się kiepską jakością 
(nawierzchnia, parametry). Czy rowe-
rzyści mają szansę na zgłoszenie swo-
ich uwag?

Rowerzyści wrocławscy na bieżąco prze-

kazują mi różne informacje na temat infra-

struktury. Wartościowe są nie tylko zrzeszone 

inicjatywy ale również oddolne obywatelskie 

inicjatywy. W miarę możliwości staram się 

oczywiście problemy rozwiązywać i ulepszać 

naszą wrocławską infrastrukturę.

�   Czy w zasięgu zainteresowania miasta 
leży strefa pozamiejska? Czy ktoś czuwa 
nad spójnością dróg rowerowych w mie-
ście i poza nim?

Tereny leżące poza granicami miasta nie 

podlegają naszemu wpływowi. Jednak stre-

fa pozamiejska wpisuje się w Koncepcję Po-

nadlokalnych Tras Rowerowych dla Dolne-

go Śląska. Bazując na tym opracowaniu, we 

Wrocławiu zostały wyznaczone i oznakowane 

dwie trasy Eurovelo 9 i Szlak Dolina Odry. 

Planowane są następne.

Od dwóch miesięcy nad spójnością dróg 

rowerowych w mieście czuwa oficer. Poszar-

pana sieć wymaga czasu, aby funkcjonalnie ją 

połączyć. Zalecam zatem uzbroić się w cierpli-

wość (sam się uzbrajam), ponieważ od etapu 

planistycznego na poziomie tworzenia pla-

nu zagospodarowania do wdrożenia danych 

pomysłów to okres wieloletni. Rezerwacje 

terenowe poczynione w ramach opiniowa-

nia umożliwią połączenie wielu korytarzy 

w przyszłości i to na tym etapie jest nie-

zmiernie ważne. 

�   Wielu rowerzystów woli korzystać z jezd-
ni niż z drogi rowerowej, twierdząc, że 
na jezdni czują się bezpieczniej. Czy bez-
pieczeństwo rowerzysty jest ważnym wy-
znacznikiem dla władz miasta w plano-
wanym rozwoju dróg rowerowych? Jakie 
rozwiązania mają temu służyć?

Bezpieczeństwo powinno być najważ-

niejszym czynnikiem determinującym pla-

nowanie dróg rowerowych. Aktualnie ocze-

kuję na pierwszy raport w historii Wrocławia 

dotyczący wypadków i kolizji z udziałem ro-

werzystów. Zamierzam eliminować niebez-

pieczne punkty i poprawiać bezpieczeństwo 

rowerzystów. To nie kask na głowie ma za-

pewniać bezpieczeństwo tylko odpowiedni 

projekt infrastruktury.

�   Rowerzysta na wąskiej jezdni, bez po-
bocza, chodnika czy drogi rowerowej 
budzi przerażenie kierowców. Czy dłu-
go będziemy czekali we Wrocławiu, aby 
wszystkim uczestnikom ruchu zapewnić 
bezpieczeństwo?

Linii rozgraniczających nie możemy po-

większać w nieskończoność. Jednak opisa-

ny tu przykład powinien skłonić do pytania: 

czy muszę wyprzedzić rowerzystę teraz skoro 

może być niebezpiecznie? Czy nie mogę po-

czekać aż przekrój drogi będzie szerszy lub 

widoczność duża, a droga pusta? Jazda za 

rowerem w takich przypadkach to standard 

europejski, u nas ciągle traktowany jako eg-

zotyczne zachowanie.

�   Kiedy rowerzysta zostanie uznany za peł-
noprawnego uczestnika ruchu kołowego 
na wrocławskich ulicach?

Według prawa jest nim już dziś. Kiedy 

uznają go inni użytkownicy dróg – to problem 

mentalności mieszkańców. Tylko od nich za-

leży, kiedy powszechnie zaczną akceptować 

rowerzystę na drogach, a tym samym stoso-

wać się np. do ograniczeń prędkości.

�   Nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta 
zauważają, że obok chodnika wydzielo-
na jest droga rowerowa i poruszają się 
swobodnie po całej szerokości. W jaki 
sposób planuje się zapobieganie kolizji 
pieszych z rowerami?

Przede wszystkim różnica kolorów. Czer-

wony kolor zachowujemy dla rowerzystów. 

Poza tym będziemy lokalizować trasy rowero-

we przy jezdni, a chodnik na zewnątrz całego 

układu drogowego, z dala od samochodów. 

Dodatkowo, w miejscach szczególnie nara-

żonych na konflikt, będę proponował różnicę 

poziomów i segregację za pomocą barier.

�   Wrocław doczekał się już kilku dokumen-
tów dotyczących ruchu rowerowego, jednak 
realizacja dróg rowerowych nie jest naj-
mocniejszą stroną władz miasta. Czy ma 
Pan pomysł, jak doprowadzić do szybkiej 
rozbudowy sieci tras rowerowych?

To wcześniej wspomniany trzyletni plan 

rozwoju infrastruktury. Sytuacja może nabrać 

dodatkowego tempa, jeśli uda nam się zorga-

nizować dodatkowe środki finansowe.

�   Organizacje, zajmujące się ruchem ro-
werowym, często zwracały uwagę wła-
dzom miasta, że w krajach, gdzie rower 
jest popularnym środkiem komunika-
cji, stosuje się wiele rozwiązań ułatwiają-
cych poruszanie się rowerem po mieście 
(np. ulice rowerowe, śluzy dla rowerów, 
kontrapasy, dwukierunkość roweru na 

Co zrobić, aby piesi nie chodzili 
po ścieżce rowerowej...

Co zrobić, aby piesi nie chodzili 
po ścieżce rowerowej...
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ulicach jednokierunkowych dla samo-
chodu), które należałoby wprowadzić 
i u nas, co spotykało się z dużą niechę-
cią i powoływaniem się na obowiązujące 
przepisy, które podobno uniemożliwiają 
skorzystanie z doświadczeń innych kra-
jów. Czy jest szansa na pokonanie tych 
barier i wprowadzenie tych rozwiązań 
również u nas?

Problem mentalny jest znacznie większy 

niż prawny. Wprowadzenie konkretnych roz-

wiązań jest nie tylko możliwe, ale również – 

ze względu na przyjęte Standardy projektowe 

i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej 

we Wrocławiu – zalecane. Trwa właśnie pra-

ca nad określaniem najważniejszych miejsc 

i poprosiłem o konsultację środowiska rowe-

rowe, aby przedstawiły swoje pomysły.

�   Czy zamierza Pan podjąć starania o moż-
liwość przewożenia roweru w tramwa-
jach i autobusach miejskich?

Rozmowy są prowadzone, jednak dla 

MPK to orzech nie do zgryzienia.

�   Co zamierza Pan zrobić dla populary-
zacji komunikacji rowerowej?

Wszystkie trafne inwestycje w ruch rowe-

rowy będą automatycznie go popularyzować. 

Departament, w którym pracuję, nie zajmuje 

się promocją środków transportu, tylko in-

westycjami. Jednak sprawa rowerowa jest 

wyjątkowym tematem i planuję wspomagać 

popularyzację komunikacji rowerowej we 

Wrocławiu. Informacje o podejmowanych 

przez miasto działaniach prorowerowych, 

istniejącej infrastrukturze rowerowej, będą 

zamieszczane na licznych portalach inter-

netowych. Aby uświadamiać mieszkańców 

o możliwości codziennej podróży rowerem, 

temat będzie nagłaśniany w mediach. My-

ślę, że projekt wypożyczalni rowerowych bę-

dzie miał duży wpływ na popularyzację tego 

środka transportu – specjalny portal, ulotki 

i reklamy to tylko niektóre z planowanych 

akcji. Przede wszystkim, stacje rowerowe 

pojawią się w samym centrum, zatem wszy-

scy mieszkańcy i turyści będą mogli z nich 

skorzystać.

Na co dzień popularyzuję rower, jeżdżąc 

na nim po mieście. Chociażby wysiadając na 

Powstańców Śląskich (dojeżdżam codziennie 

z i do Legnicy ze znajomymi) i gnając wzdłuż 

korków samochodów do centrum. Myślę, że 

każdy z nas, kto jeździ rowerem, w najlepszy 

sposób reklamuje ten środek transportu.

�   Jak to się stało, że zainteresował się Pan 
rowerami?

To przyszło bardzo naturalnie. Jako stu-

dent we Wrocławiu szybko przekonałem się, 

jaki środek transportu jest najszybszy (mia-

łem wątpliwą przyjemność jeździć również 

samochodem i tracić ogrom czasu na stanie 

w korkach). Byłem aktywny i chciałem dzia-

łać, dlatego znalazłem organizacje rowerowe 

działające we Wrocławiu, gdzie byłem wolon-

tariuszem przez trzy lata. Zaangażowałem się 

w szeroko rozumiany temat transportu zrów-

noważonego, którego nieodłącznym elemen-

tem jest właśnie rower. Następnie wpływa-

łem również na kształt projektów na uczelni, 

aby były bardziej „rowerowe”. Po tym okresie 

czasu i po skończeniu studiów (budowa dróg 

i lotnisk) wiedziałem, że rower to jest właśnie 

mój pomysł na życie. Połączenie pasji z wy-

kształceniem zawodowym to klucz do suk-

cesu. Może po prostu nie udało mi się zapo-

mnieć z lat dzieciństwa, że rower to zabawa 

i czyni ludzi bardziej szczęśliwymi. Nawet 

dziś, kiedy pozbyłem się już moich zabawek 

a inne kupuję mojemu synkowi. 

�   Czy ma Pan jakieś doświadczenia w kre-
owaniu ruchu rowerowego, poza pracą 
jako projektant w BRW?

Za największe moje doświadczenie uwa-

żam przede wszystkim podróże i te w zde-

cydowanym stopniu kształtowały (i dalej 

kształtują) moją wiedzę na temat ruchu 

rowerowego. Półroczny pobyt w Holandii, 

wakacje w Szwecji, liczne wizyty w Niem-

czech, rok w Irlandii pozwoliły wykształto-

wać spore, jak na mój wiek, doświadczenie, 

a przede wszystkim pozwoliły zrozumieć jak 

ważnym elementem w transporcie miejskim 

może być rower. Temat dyplomu, publikacje 

naukowe, konferencje i wiele innych są już 

efektem pogłębiania własnej wiedzy w tym 

temacie. Myślę, że praca w Irlandii na sta-

nowisku oficera rowerowego, była dużym 

przeskokiem mentalnym dla mnie. Bazując 

teraz na moim doświadczeniu, mogę spokoj-

nie stwierdzić, że np. za 10 lat we Wrocławiu 

może być czterokrotnie więcej rowerzystów 

(szacujemy 3%, więc mielibyśmy 12% podró-

ży odbywanych dziennie za pomocą rowe-

ru). Układ przestrzenny Wrocławia w dużej 

mierze nawiązuje do urbanistyki niemieckiej, 

co zapewnia nam przestrzeń pod rowery, jak 

chociażby w Dreźnie, gdzie już dziś 14% po-

dróży do pracy odbywa się na rowerze. Gdy-

by tylko uwierzyli w to inni...

�   Mam nadzieję, że wszystkie plany i za-
mierzenia uda się Panu zrealizować, cze-
go serdecznie życzę Panu i wszystkim 
rowerzystom.

ROZMAWIAŁA KRYSTYNA HALADYN

...a rowerzyści nie korzystali z pasów dla pieszych,
mimo że obok jest wygodna ścieżka rowerowa?..

...a rowerzyści nie korzystali z pasów dla pieszych,
mimo że obok jest wygodna ścieżka rowerowa?..
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24 kwietnia 2008 r. odbyło się spotkanie w ramach projektu „50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii we 

wrocławskich szkołach i Doliny Baryczy”. Wzięli w nim udział szkolni koordynatorzy projektu oraz po trzech uczniów 

z każdej szkoły na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadpodstawowym – łącznie 180 osób.

KRYSTYNA GANS

EKOSPOTKANIAEKOSPOTKANIA
w ramach projektu 50/50

Statkiem po OdrzeStatkiem po Odrze
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na ostatniej stronie!

W
W pierwszej części spotkania odbyła się 

prezentacja prac konkursowych „Energia 

– oszczędzaj i ucz oszczędzać”, przeprowa-

dzona w holu budynku Politechniki Wrocław-

skiej. Prace ukazywały, czym dla młodzie-

ży jest oszczędzanie energii i w jaki sposób 

wprowadzili oni zasady i sposoby oszczędza-

nia w swoich domach i szkołach. Przedstawi-

ciele każdej ze szkół referowali zagadnienia 

przedstawione na plakatach i relacjonowali 

przebieg wdrażanych pomysłów. Poziom kon-

kursu okazał się wysoki, a większość prac 

równie ciekawa i profesjonalna.

Druga część spotkania to rejs statkiem 

spacerowym Goplana po Odrze. Trasa rejsu 

obejmowała przystań przy wybrzeżu Wy-

spiańskiego, mosty Tumskie, wyspę Opato-

wicką i powrót do przystani. W lekcji muze-

alnej na statku dyrektor Muzeum Otwartego 

Politechniki Wrocławskiej prof. Stanisław 

Januszewski w prelekcji pt. „Węzeł wod-

ny Odry” zapoznał uczestników spotkania 

z urządzeniami hydrotechnicznymi i ich 

wykorzystaniem na rzece Odrze w ostat-

nich latach. Młodzież pracująca w grupach 

energetycznych swoich szkół miała okazję 

dowiedzieć się wielu ciekawych informacji 

o historii zagospodarowania rzeki Odry oraz 

zabytkowych urządzeń i budowli węzła wod-

nego rzeki Odry.

Inny przebieg ekospotkania przygotowano 

dla przedszkoli biorących udział w projekcie 

„50/50”. W dniu 29 maja 2008 r. przedszkolaki 

wraz z koordynatorami grup energetycznych 

jedenastu placówek gościli z „Wizytą u bo-

cianów” w Dunkowej koło Sułowa, w parku 

krajobrazowym Dolina Baryczy. W spotka-

niu uczestniczyło 30 osób z przedszkoli wro-

cławskich i uczniowie z grupy energetycznej 

szkoły podstawowej z Dunkowej pod kierun-

kiem pani Barbary Podedwornej, która przy-

gotowała gry i zabawy związane z życiem 

bocianów. Były to między innymi: powitanie 

bocianów, obrączkowanie przedszkolaków 

i bocianów, rok z życia bociana itp.

Z
Z przygotowanego wykładu dzieci dowie-

działy się, skąd się „biorą” bociany, jak się 

odżywiają, z czego budują swoje gniazda i ja-

kie zagrożenia stanowią dla nich plastikowe 

sznurki. Kulminacyjnym punktem spotkania 

było obserwowanie gniazd bocianich, a dodat-

kową atrakcją okazał się fakt, że w gniazdach 

były już młode pisklaki. Na zakoń-

czenie spotkania odbyło się pieczenie 

kiełbasek przy ognisku, a uczniowie 

z Dunkowej odegrali przedstawienie 

pt. „Rozmowy bocianów”.

Każdy uczestnik ekospotkania 

otrzymał dyplom. W czasie prze-

jazdu na trasie Wrocław – Sułów 

– Ruda Sułowska – Słączno – Dun-

kowa uczestnicy obserwowali mon-

towane na dachach domów baterie 

słoneczne.

Znakomicie przygotowany przez 

panią Barbarę Podedworną program 

spotkania zmotywował do wdrażania 

postaw proekologicznych u najmłodszych, któ-

rzy przeniosą te idee do swoich domów.

O
Oba spotkania dzięki wspaniałej organi-

zacji, a także bogatemu i ciekawemu pro-

gramowi, należy uznać za bardzo udane. Wy-

raźne zaangażowanie oraz zainteresowanie 

młodzieży i dzieci tematem oszczędzania 

energii i wody, stanowi potężny bodziec do 

dalszej pracy wychowawczej i uświadamia-

jącej, a także dobry prognostyk na przyszłość 

oraz udowadnia, że naukę oszczędzania war-

to zaczynać już od przedszkola.

MGR KRYSTYNA GANS

KOORDYNATOR PROJEKTU „50/50”



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, leszekfx@poczta.onet.pl

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. Klecińska 134 m. 3, 54-412 Wrocław

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

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

Koło w Nowej Rudzie (VI) – prezes Julian Golak

tel. 0-74 872 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 Biologii Roślin), 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 Wrocławskiej (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 44

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

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. 0-601 866 914

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. 0-71 330 30 50

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
w poniedziałki, wtorki i czwartki

w godzinach od 1630 do 1930
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