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1%
Polski Klub Ekologiczny – KRS 0000085480 – posiada status Organizacji  Pożytku 

Publicznego (OPP). Klub powstał równolegle z Solidarnością i był pierwszą w byłej 
Europie Wschodniej organizacją walczącą o prawdę o stanie środowiska oraz podej-
mującą interwencje dla jego ochrony. Jako pozarządowa organizacja społeczna, Klub 
prowadzi swą działalność od 1981 r. w oparciu o składki członkowskie, częściowe 
dotacje na projekty i głównie – pracę społeczną. Dlatego od hojności Sympatyków 
Klubu zależy zakres naszej działalności. Jeśli popierasz działalność na rzecz ochro-
ny środowiska przyrodniczego, krajobrazu, poprawy środowiskowych warunków za-
mieszkiwania i rekreacji, przekaż 1% od podatku na naszą organizację! 

W ramach rozliczenia podatkowego za rok 2010 nie odprowadzamy samodziel-
nie 1% od podatku na konto wybranej OPP – robi to bezpośrednio urząd skarbo-
wy. W tym celu, w rozliczeniu rocznym PIT, w rubryce „Nazwa OPP” wpisuje-
my POLSKI KLUB EKOLOGICZNY, w rubryce „Numer KRS” – 0000085480, 
 natomiast w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” 
dopisujemy: 1% DLA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PKE.

Serdecznie dziękujemy za uwzględnienie naszej prośby!

Zarząd Okręgu Dolnośląskiego PKE
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Co nam dzisiaj
najbardziej zagraża?

W 2009 roku Johan Rockström ze Stoc-

kholm Resilience Center w Szwecji oraz gru-

pa badaczy z Europy, Stanów Zjednoczonych 

i Australii, wytyczyli bezpieczne wartości dla 

kluczowych czynników środowiskowych i prze-

prowadzili wiele interdyscyplinarnych badań 

nad procesami fizycznymi i biologicznymi, 

decydującymi o stabilności środowiska. Wy-

brali dziewięć czynników, których zaburzenie 

zniszczy środowisko bezpowrotnie, określa-

jąc dla każdego z nich zakres bezpieczeństwa. 

Dla dwóch czynników – stężenia toksyn che-

micznych i zanieczyszczenia aerozolami – 

z uwagi na zbyt skąpą wiedzę nie wyznaczyli 

precyzyjnych limitów. Z ocen badaczy wyni-

ka, że trzy spośród analizowanych procesów 

– zanieczyszczenie azotem, zmiana klimatu 

i spadek różnorodności biologicznej – już nie 

mieszczą się w granicach bezpieczeństwa, przy 

czym przekroczenie progu bezpieczeństwa dla 

pierwszego z nich jest niewielkie, dla drugiego 

trzykrotne, a w odniesieniu do różnorodno-

ści biologicznej zakres bezpieczeństwa został 

przekroczony dziesięciokrotnie. Wartości po-

zostałych sześciu czynników niebezpiecznie 

zbliżają się do granic bezpieczeństwa.

Tempo spadku różnorodności biologicznej 

jest niepokojące. Szybkość wymierania wynosi, 

według optymistycznych ocen, 5 tys. gatun-

ków na rok. Szacunki pesymistyczne mówią 

nawet o 150 tys. gatunków znikających każ-

dego roku z Ziemi. Oznacza to utratę od 0,5 

do 17 gatunków co godzinę. Inne szacunki 

mówią o 50–55 tys. gatunków wymierających 

rocznie w wyniku działań człowieka (Program 

Środowiskowy Organizacji Narodów Zjedno-

czonych). Autorzy oceniają, że w ciągu kil-

kunastu do kilkudziesięciu lat z powierzchni 

Ziemi zniknie około 50% gatunków roślin 

i zwierząt. W świetle analiz Milenijnej Oceny 

Ekosystemów, średnie tempo wymierania ga-

tunków jest dzisiaj co najmniej tysiąckrotnie 

większe niż w czasach prehistorycznych.

Do czego jest nam potrzebna 
różnorodność biologiczna?

Czy powinniśmy się przejmować, że kolej-

ne gatunki znikają z naszej planety? Czy nie 

wystarczy nam ludzka pomysłowość i techno-

logia? Odpowiadając na te wątpliwości zwy-

kle przywołuję hipotezę wypadających nitów 

(rivet hypothesis) Paula R. i Anne H. Ehrlich, 

która w sposób bardzo obrazowy uzmysławia, 

że różnorodność biologiczna jest gwarantem 

funkcjonowania ekosystemów. Autorzy porów-

nali funkcjonowanie ziemskiego ekosystemu 

do samolotu, z którego wypadają nity. Wy-

padnięcie jednego, drugiego, nawet setnego 

nitu nie powoduje zmian w funkcjonowaniu 

maszyny. Wiadomo jednak, że wypadnięcie 

któregoś z kolejnych nitów spowoduje nagłą 

i nieodwracalną katastrofę.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że róż-

norodność biologiczna stanowi gwarancję utrzy-

mania funkcji spełnianych przez ekosystemy. 

Nie każdy człowiek musi znać się na biologii 

i ekologii, ale każdy powinien być świadomy 

tego, że jego egzystencja zależy bezpośrednio 

od usług świadczonych przez ekosystemy, takich 

jak zapylanie, formowanie gleby, utrzymanie 

jej żyzności, krążenie pierwiastków, zapewnie-

nie regulacji obiegu wody, oczyszczanie wody, 

zabezpieczenie przeciwpowodziowe, wiązanie 

CO2, produkcja żywności, dostarczanie paliw 

i wiele innych. Usługi te są podstawą dobrobytu, 

wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dla ludzi 

we wszystkich rejonach świata. Dalsze szafo-

wanie naturalnym kapitałem Ziemi oznacza, że 

ekosystemy stracą zdolność służenia przyszłym 

pokoleniom. Tendencję tę możemy odwrócić 

jedynie wówczas, gdy powstrzymamy dalszą 

utratę różnorodności biologicznej.

Poszczególne gatunki, odmiany czy geny 

mają dla ludzkości ogromne znaczenie eko-

nomiczne w rolnictwie, hodowli, medycynie 

czy przemyśle. Te sfery gospodarcze są niemal 

w całości oparte na zasobach przyrody. Moż-

liwości korzystania z zasobów różnorodności 

biologicznej są jeszcze ogromne. Przykładowo, 

w rolnictwie na świecie uprawia się obecnie 

180 gatunków roślin, a 20 gatunków stano-

wi 90% żywności całego świata. Tymczasem 

30 tysięcy gatunków roślin ma części jadal-

ne, z tego 7 tysięcy gatunków już wcześniej 

uprawiano albo zbierano. To, że uprawiamy 

takie a nie inne rośliny, to kwestia przypad-

ku i w wielu wypadkach nie był to najlepszy 

wybór. Lista roślin, które czekają na szero-

kie rozpowszechnienie (często są smaczniej-

sze, zdrowsze, dają lepsze plony) jest długa. 

Na liście tej znajdują się między innymi: łust 

głąbigroszek (Psophocarpus tetragonolobus), 

szarłat (Amaranthus sp.), ziemniara jadalna 

(Arracacia xanthorrhiza), maurycja pogięta 

(Mauritia flexuosa), pieprzyca Meyena (Lepi-

dium meyenii), bulwatka (Ullucus tuberosus), 

tykwa woskowa (Benincasa hispida).

Podobnie sytuacja przedstawia się ze 

zwierzętami hodowlanymi. Ich wybór też 

był przypadkowy. Różnorodność biologicz-

na na naszej planecie jest wciąż duża i mamy 

gatunki zwierząt, które dostarczają smaczne-

go mięsa, a ich hodowla mniej obciąża środo-

PIOTR SKUBAŁA

Wiek XX zostanie prawdopodobnie zapisany w historii jako okres ogromnego wzrostu dobrobytu ludzkości. Wiemy 

jednak, że dokonał się on bardzo dużym kosztem środowiskowym. W świecie naukowym, politycznym i wśród 

zwykłych obywateli, najwięcej mówi się o zagrożeniach związanych z globalnym ociepleniem. Trzeba jednak pamię-

tać, że zagrożeń jest wiele. Co nam w tej chwili najbardziej zagraża, na czym powinniśmy skupić nasze wysiłki?

Czy wystarczająco troszczymy się 
o zachowanie różnorodności biologicznej?
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wisko. Amazońskie żółwie z rodzaju Podoc-

nemis dostarczają 400 razy więcej mięsa niż 

produkcja wołowiny z 1 ha, a legwan zielony 

(Iguana iguana), przez całe stulecia uważany 

przez farmerów wilgotnych rejonów Ame-

ryki Środkowej i Południowej za przysmak, 

10 razy więcej mięsa niż produkcja wołowi-

ny z 1 ha. Lista dzikich gatunków zwierząt, 

które mogą być hodowane w celu produkcji 

żywności na skalę komercyjną, jest długa – 

są na niej np. babirusa (Babyrousa babyrus-

sa), kapibara (Hydrochoeris hydrochoeris), 

guanako (Lama guanicoe), paka (Cuniculus 

paca) czy pustynniki (Pterocles).

Również medycyna całkowicie bazuje na 

substancjach obecnych w ciele roślin i zwie-

rząt. Wiele leków jest bezpośrednio wyeks-

trahowanych z roślin lub tkanek zwierzęcych, 

inne powstają przez przetworzenie naturalnych 

surowców, a pozostałe to syntetyczne analogi 

naturalnych substancji. Zadziwiającym jest, 

że spośród 230 tys. gatunków roślin zaledwie 

5 tys. (poniżej 3%) przebadano pod względem 

występowania alkaloidów. W Kostaryce 15% 

roślin lasu tropikalnego ma właściwości zwal-

czające raka, z kolei organizmy zasiedlające 

rafy koralowe dostarczają 50% leków na raka. 

Nasuwa się pytanie: co będzie jak stracimy te 

dzikie gatunki roślin i zwierząt?

Przemysł także w dużej mierze bazuje na 

substancjach dostarczanych przez dzikie ga-

tunki roślin i zwierząt. Wciąż jesteśmy za-

skakiwani przez wspaniałe rozwiązania do-

starczane przez różne gatunki organizmów. 

Fevillea cordifolia, roślina pnąca z Amazonii, 

ma oleiste nasiona, które dostarczają z hektara 

więcej oleju niż palma olejowa. Kenaf (Hibi-

scus cannabinus), wschodnioafrykańska ro-

ślina spokrewniona z bawełną i okrą, osiąga 

5 metrów wysokości w ciągu 4–5 miesięcy i na 

południu USA dostarcza 3–5 razy więcej pulpy 

do produkcji papieru niż drzewa. Do wybiela-

nia włókien potrzeba o wiele mniej substancji 

chemicznych, niż przy tradycyjnej produkcji 

z drzew lasów gospodarczych.

Niektórzy z nas nie potrzebują powyż-

szych uzasadnień, aby chronić życie na na-

szej planecie. Osoby te, kierując się pobud-

kami etycznymi, wychodzą z założenia, że 

człowiek nie ma prawa decydować o losie 

innych gatunków. Taka postawa nie przyno-

si materialnych korzyści, czasem zmusza do 

rezygnacji z pewnych rzeczy, ale z pewnością 

wzbogaca nasze człowieczeństwo.

Czy powstrzymamy utratę 
różnorodności biologicznej?

Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, 

w 2001 roku szefowie państw Unii Europej-

skiej, na spotkaniu w Göteborgu, postanowi-

li przeciwdziałać procesowi degradacji róż-

norodności biologicznej w krajach Unii Eu-

ropejskiej do 2010 r. W ślad za nimi poszli 

przywódcy wszystkich krajów na Szczycie 

Ziemi w Johannesburgu w 2002 roku, gdzie 

podjęli zobowiązanie zmniejszenia wskaźnika 

utraty różnorodności biologicznej na świecie 

do 2010 r. (Światowy szczyt w sprawie zrów-

noważonego rozwoju). Z kolei w 2003 roku, 

na spotkaniu w Kijowie, 40 ministrów śro-

dowiska Europy i Azji podpisało zobowią-

zanie do działań na rzecz zatrzymania utraty 

różnorodności biologicznej na wszystkich jej 

poziomach do roku 2010 (Environment for 

Europe, Fifth Ministerial Conference). Wresz-

cie 20 grudnia 2006 r. Organizacja Narodów 

Zjednoczonych, w rezolucji 61/203, prokla-

muje rok 2010 Międzynarodowym Rokiem 

Różnorodności Biologicznej. Postawiono so-

bie za cel podniesienie świadomości znacze-

nia różnorodności biologicznej dla dobrosta-

nu ludzi, powstrzymanie aktualnej tendencji 

zmniejszania się liczby gatunków na Ziemi 

i propagowanie pozytywnych przykładów 

ochrony ginących gatunków. Ban Ki-Moon, 

Sekretarz Generalny ONZ, w trakcie inaugu-

racji Międzynarodowego Roku Różnorodności 

Biologicznej, 11 stycznia 2010 r. w Berlinie, 

w dosadnych słowach mówi czym jest dla nas 

bioróżnorodność: „W tym Międzynarodowym 

Roku Różnorodności Biologicznej wzywam 

każdy kraj i każdego obywatela naszej pla-

nety – złączmy się we wspólnym przymierzu 

na rzecz ochrony życia na Ziemi. Różnorod-

ność biologiczna znaczy życie. Różnorodność 

biologiczna to nasze życie”.

Zrozumienie kwestii różnorodności bio-

logicznej stanowi jedno z największych wy-

zwań stojących przed ludzkością. Czy udało 

nam się powstrzymać niepokojącą tendencję 

spadku różnorodności biologicznej? Niestety 

nie. Mówi się jedynie o spowolnieniu tempa 

spadku bioróżnodności. Czy to jednak wystar-

czy? Na początku 2010 roku brytyjski tygodnik 

naukowy Nature zapytał osiemnastu wybitnych 

specjalistów, reprezentujących różne dyscypliny 

wiedzy, o wizję na najbliższe dziesięciolecie. 

Wypowiedzi naukowców zdominował jeden 

problem: zły stan naszej planety i potrzeba dzia-

łań na polu ochrony środowiska. Ekolog Robert 

D. Holt z University of Floryda, za najważniejsze 

zadanie dla naukowców uznaje przewidzenie 

skutków zmniejszenia bioróżnorodności i de-

gradacji funkcji ekosystemów oraz znalezienie 

sposobów na ich złagodzenie.

DR HAB. PIOTR SKUBAŁA

KATEDRA EKOLOGII 

UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH
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Kwitnąca łąka – coraz rzadziej 
spotykana oznaka bioróżnorodności...
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TADEUSZ BORYS

W S K A Ź N I K I
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
– efektywna forma konkretyzacji nowego paradygmatu rozwoju

Cz. 3. Jakie bazy wskaźników są możliwe do wykorzystania?

Bank Danych Regionalnych

Czym dysponuje Bank Danych Regio-

nalnych? Czy jest podstawową bazą dla po-

miaru zrównoważonego rozwoju? Z pewno-

ścią tak. W Polsce naturalną bazą do budo-

wy wskaźników zrównoważonego rozwoju 

(ZR) są zasoby danych statystyki publicznej, 

a zwłaszcza statystyki lokalnej i statystyki 

regionalnej. Bardzo ważną i zorganizowaną 

bazą informacji dla tych statystyk jest Bank 

Danych Regionalnych (BDR), będący wie-

loszczeblową strukturą danych statystycznych 

o różnorodnych, co do skali i zakresu, ukła-

dach przestrzennych. Celem BDR jest:

– gromadzenie, systematyczne uzupełnia-

nie, aktualizacja i przechowywanie informacji 

statystycznych o poszczególnych jednostkach 

podziału terytorialnego (gminach, powiatach 

i województwach);

– opracowywanie i przetwarzanie infor-

macji, umożliwiające ich interpretację i wy-

korzystanie oraz zapewniające ich społeczną 

użyteczność;

– prezentacja, rozpowszechnianie i udo-

stępnianie informacji statystycznych;

– umożliwienie prowadzenia analiz sta-

tystycznych w układach lokalnych i regio-

nalnych.

Bank zawiera łącznie 30 kategorii danych, 

obejmujących różne dziedziny gospodarki i ży-

cia społecznego oraz różne kategorie ekono-

miczne. Struktura BDR jest modularna. Two-

rzą ją zespolone funkcjonalnie cztery modu-

ły zasilania: „gmina”, „powiat”, „podregion” 

i „województwo”. Bardzo rozbudowane za-

soby danych na tych trzech poziomach moż-

na zaleźć na stronie : http://www.stat.gov.pl/

bdr_n/app/strona.indeks.

Stan zasilania w dane obejmuje łącznie 

30 kategorii. W układzie trzech ładów two-

rzą je następujące podzbiory:

1. Ład gospodarczy: ceny, dochody i wy-

datki budżetów jednostek samorządu teryto-

rialnego, działalność gastronomiczna, finanse 

przedsiębiorstw, gospodarka komunalna, go-

spodarka mieszkaniowa, handel, inwestycje 

i środki trwałe, leśnictwo, łowiectwo, prze-

kształcenia własnościowe i strukturalne, prze-

mysł i budownictwo, rolnictwo, rynek mate-

riałowy i paliwowo-energetyczny. transport 

i łączność, turystyka.

2. Ład społeczny: kultura i sztuka, ludność, 

nauka i technika, ochrona zdrowia i opieka 

społeczna, podział terytorialny, rynek pra-

cy (kategoria z pogranicza ładu gospodar-

czego i społecznego), samorząd terytorialny, 

szkolnictwo (podstawowe, gimnazjalne, po-

nadpodstawowe, ponadgimnazjalne), szkol-

nictwo wyższe, wychowanie przedszkolne, 

wymiar sprawiedliwości, wynagrodzenia 

i świadczenia społeczne.

3. Ład środowiskowy: stan i ochrona 

środowiska.

BDR ma hierarchiczną strukturę, w któ-

rej najwyższą pozycję zajmują podane wyżej 

kategorie. W Banku najliczniejszy jest kata-

log cech. Ich liczba jest różna w kolejnych 

latach z uwagi na prowadzone ciągle prace 

poszerzające zawartość informacyjną banku 

danych. Cechy określonego rodzaju tworzą 

podgrupę, podgrupy łączą się w grupy tema-

tyczne, a grupy tworzą opisane wyżej kate-

gorie informacyjne.

Do 2001 roku dostępne w kraju statystyki 

(w tym dotyczące ochrony środowiska przy-

rodniczego), mimo bardzo bogatego zasobu 

informacji, nie były – ze względu na swój 

ogólny bezwskaźnikowy charakter – przy-

stosowane do opisu realizacji zasad rozwoju 

zrównoważonego. Dotyczyło to także BDR, 

ciągle wzbogacanego o nowe moduły zasi-

lania i prezentacji danych. Moduły zasila-

nia tego Banku – „gmina”, „powiat” „pod-

region” i „województwo” – zawierały prze-

ważnie dane pierwotne (niewskaźnikowe), ale 

w miarę upływu czasu sytuacja zmienia się 

na korzyść ujęcia wskaźnikowego. 

Moduły BDR mają charakter dynamiczny 

w sensie tworzenia coraz dłuższych szeregów 

czasowych danych, „zaniku” niektórych da-

nych, a jednocześnie obejmowania obserwacją 

nowych zjawisk (cech i ich wartości). Cały 

czas, od momentu utworzenia BDR, trwa-

ją prace nad sprawdzaniem jakości danych, 

a zwłaszcza ich wiarygodności. 

W poprzednich numerach „Zielonej Planety” poruszyłem kluczowe kwestie związane z pomiarem nowego paradygma-

tu rozwoju, określanego rozwojem zrównoważonym – czy rzeczywiście wiemy co chcemy mierzyć? dlaczego w anali-

zie wskaźnikowej określenie sekwencji przyczynowo-skutkowej jest tak ważne? czy można ją wykorzystać praktycznie 

w monitoringu strategii rozwoju gmin, powiatów czy województw? W tym numerze – zgodnie z wcześniejszą zapowie-

dzią – odpowiem na bardziej praktyczne pytanie: czy istnieją już bazy wskaźników zrównoważonego rozwoju gotowe 

do wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe i jaki jest do nich dostęp.
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Obecnie Bank Danych Regionalnych 
(BDR) jest największym w Polsce, uporząd-
kowanym zbiorem informacji o sytuacji spo-
łecznej, gospodarczej, demograficznej i sta-
nie środowiska, opisującym województwa, 
powiaty oraz gminy jako podmioty systemu 
organizacji społecznej i administracyjnej 
państwa, a także regiony i podregiony sta-
nowiące elementy nomenklatury jednostek 
terytorialnych do celów statystycznych.

Gromadzi on, systematycznie uzupełnia 

i aktualizuje informacje statystyczne o po-

szczególnych jednostkach podziału teryto-

rialnego, zapewnia stały, przyjazny dla ko-

rzystających, dostęp do aktualnych informa-

cji statystycznych, umożliwia prowadzenie 

wielowymiarowych analiz statystycznych 

w układach regionalnych i lokalnych.

Katalog cech opisujących jednostki po-

działu terytorialnego Polski dotyczy wielu 

dziedzin. Liczba cech jest różna w kolejnych 

latach, w zależności od zakresu prowadzo-

nych badań oraz stopniowej rozbudowy za-

wartości informacyjnej Banku.

Znaczenie bazy wskaźników Urban Audit

Jakie jest znaczenie wyspecjalizowanej 

bazy wskaźników Urban Audit? Jak łączyć 

wskaźniki rozwoju zrównoważonego z po-

miarem jakości życia?

W Polsce funkcjonują już DWA SYS-
TEMY POMIARU WSKAŹNIKOWEGO, 
łączące pomiar postępów realizacji nowe-
go paradygmatu rozwoju z monitoringiem 
celu nadrzędnego tego rozwoju – jakością 
życia. PIERWSZY SYSTEM funkcjonuje 
w ramach europejskiego programu Urban 
Audit, DRUGI zaś to oryginalny polski po-
mysł monitoringu wskaźnikowego, realizo-
wany w ramach Systemu Analiz Samorzą-
dowych przez Związek Miast Polskich. 

Ocena jakości życia i zrównoważonego 

rozwoju, dokonywana na poziomie lokalnym 

w ramach programu Urban Audit, oparta na 

obiektywnych i porównywalnych danych, obej-

muje już 258 największych miast z krajów 

UE. Badanie oparto na ponad 336 zmiennych, 

na podstawie których obliczono ponad 280 

wskaźników stanowiących narzędzie do do-

konywania dalszych analiz. Ta analiza wskaź-

nikowa łączy się z badaniem subiektywnej 

jakości życia w mieście (odpowiedzi na 23 

pytania w wywiadzie telefonicznym). 

Polski Główny Urząd Statystyczny przy-

stąpił do Programu Urban Audit w lutym 2003 

roku, tzn. w drugiej edycji (Urban Audit II). 

W Programie uczestniczą 23 polskie miasta 

(w tym wszystkie wojewódzkie), a koordyna-

cją w ramach statystyki publicznej zajmuje się 

Centrum Statystyki Miast Urzędu Statystycz-

nego w Poznaniu (patrz http://www.stat.gov.pl/

cps/rde/xbcr/gus/PUBLurban_audit.pdf). Cały 

program jest zrealizowany przy pomocy fi-

nansowej UE.

Rozpowszechnianie informacji o programie 

Urban Audit prowadzone jest poprzez stro-

nę internetową Komisji Europejskiej (http://

www.urbanaudit.org), która umożliwia m.in. 

uzyskanie informacji o profilu miasta, poka-

zuje ranking miast pod względem badanej 

cechy, umożliwia również porównanie infor-

Tabela 1. Obszary, dziedziny oraz wybrane wskaźniki Urban Audit

Obszary Dziedziny Liczba wskaźników
(wybrane wskaźniki)

1. Demografia 1.1. Ludność 27
1.2. Narodowość 4
1.3.  Struktura gospodarstw domowych 12

2. Aspekty społeczne 2.1. Mieszkalnictwo 19
2.2. Zdrowie 22
2.3. Przestępczość 3

3. Aspekty ekonomiczne 3.1. Rynek pracy 48
3.2. Aktywność gospodarcza 21
3.3.  Dysparytet dochodów i ubóstwo 8

4.  Zaangażowanie / 
aktywność obywatelska

4.1. Zaangażowanie społeczne 14
4.2. Administracja lokalna 12

5.  Edukacja i wykształce-
nie

5.1.  Dostęp do edukacji i kształcenia 15
5.2. Struktura wykształcenia 12

6. Środowisko 6.1. Klimat / geografia 5
–  średnia temperatura powietrza 

w miesiącach letnich/zimowych
–  opady atmosferyczne w l na m2

–  liczba godzin słonecznych w ciągu 
dnia

6.2. Jakość powietrza i hałas 13
–  odsetek mieszkańców narażonych 

na oddziaływanie hałasu 
ponadnormatywnego w ciągu dnia 
(powyżej 55 dB)

–  emisja CO2 na 1 mieszkańca
6.3. Woda 7

–  zużycie wody na 1 mieszkańca
w m3 w ciągu roku

–  odsetek gospodarstw korzystają-
cych z sieci kanalizacyjnej

6.4. Gospodarowanie odpadami 6
–  odpady zebrane w ciągu roku 

na 1 mieszkańca
– poziom recyklingu odpadów

6.5. Użytkowanie gruntów 19
– gęstość zaludnienia
–  odsetek mieszkańców zamieszku-

jących w pobliżu (15 min. spacer) 
terenów zieleni miejskiej i parków

6.6. Żużycie energii 8
–  zużycie energii elektrycznej 

na 1 mieszkańca
–  zużycie gazu na 1 mieszkańca
–  zużycie energii elektrycznej 

w gospodarstwach domowych
7. Podróże i transport 7.1. Wzorce podróży 23
8.  Społeczeństwo 

informacyjne
8.1. Użytkownicy i infrastruktura 9
8.2.  Lokalna e-administracja 

i zarządzanie
4

8.3.  Sektor techonologii teleinforma-
tycznej, sektor ITC

6

9. Kultura i rekreacja 9.1. Kultura i rekreacja 12
9.2. Turystyka 6
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macji pomiędzy wybranymi miastami. Dane 

statystyczne w ramach projektu Urban Audit 

dostępne są również w bazie danych Euro-

statu (http://europa.eu.int/comm/eurostat/). 

Aktualne informacje o programie oraz wy-

niki audytu dla 258 miast europejskich za-

mieszczono również na stronie internetowej 

KE poświęconej polityce regionalnej (http:

//ec.europa.eu/regional_policy/themes/Urban/

audit/ index _pl.htm).

Urban Audit w swej podstawowej wersji 

koncentruje się na obiektywnej jakości ży-
cia, określanej najczęściej w Polce warun-

kami czy poziomem życia. Ta część wskaź-

ników, określająca ów aspekt „całościowej” 

jakości życia, jest w dużym stopniu zbieżna 
ze wskaźnikami zrównoważonego rozwo-
ju miast. Ten aspekt badań w ramach Urban 

Audit obejmuje wskaźniki z 9 obszarów, które 

dzielą się na dziedziny jak w tabeli 1.

Charakter uzupełniający dla informacji uzy-

skanych w programie Urban Audit na podsta-

wie wskaźników obiektywnych mają wskaźniki 

subiektywnej jakości życia (zadowolenia, satys-

fakcji z życia i różnych jego aspektów).

Korzystanie z bazy 
lokalnych wskaźników SAS

Druga koncepcja monitoringu łączącego 

pomiar zrównoważonego rozwoju z pomia-

rem jakości życia na poziomie lokalnym to 

specyficzna i ciągle rozwijająca się inicjatywa 

„statystyczna” sektora samorządowego pod 

nazwą System Analiz Samorządowych – 
SAS (opisywany moduł wskaźników jest 

wynikiem pracy badawczej Autora). W fa-

zie trzeciej rozwoju (tj. od roku 2007), obok 

celu dotychczas realizowanego (badania ja-

kości usług publicznych), pojawił się nowy cel 

istotnie rozszerzający zakres SAS – wzmoc-

nienie systemów monitoringu wskaźnikowego 

lokalnych polityk rozwoju poprzez budowę 

dwóch dodatkowych modułów wskaźniko-

wych: zrównoważonego rozwoju i jakości 

życia mieszkańców. 

Moduł wskaźników zrównoważone-
go rozwoju SAS na tle innych systemów 
wskaźników wyróżnia się możliwością 
budowy aż czterech poziomów pomiaru 
wskaźnikowego rozwoju zrównoważone-
go gmin (ryc. 1).

W module SAS przyjmuje się cztery 

poziomy operacjonalizacji wskaźnikowej 

(4 poziomy analityczne) koncepcji zrówno-

ważonego rozwoju, co stwarza przyjazny dla 

odbiorcy obraz analityczny w zależności od 

potrzeb agregacji oceny. Najwyższy (czwar-

ty) poziom agregacji – budowa miary syn-

tetycznej dla wszystkich wskaźników – na 

tym etapie budowy modułu wskaźnikowego 

może oczywiście budzić dyskusje wynikające 

z kontrowersyjnego na ogół odbioru takich 

rankingów przez samorządy. 

Lista 240 wskaźników zrównoważonego 

rozwoju, zasilanych z zasobów Banku Danych 

Regionalnych GUS, opiera się na:

– podziale na podzbiory wynikające z de-

finicji trzech ładów (po 80 wskaźników),

– wyróżnieniu w ramach poszczegól-

nych ładów po 8 dziedzin (średnio po 10 

wskaźników), 

zatem rozkład ilości wskaźników w poszcze-

gólnych dziedzinach jest w miarę równo-

mierny.

Moduł wskaźników prezentuje: 

– wartości poszczególnych wskaźników 

w ramach dziedzin; 

– oceny w trzech układach: oceny (miary) 

subsyntetyczne dla poszczególnych dziedzin 

(w skali 0-5), oceny (miary) subsyntetyczne 

dla poszczególnych ładów (w skali 0-5), oce-

ny syntetyczne jako wypadkowe ocen dla po-

szczególnych ładów (w skali 0-5). 

Strona graficzna tego poziomu analizy 

porównawczej sprowadza się do sporządzania 

wykresów radarowych miar rozwoju poszcze-

gólnych ładów dla konkretnej gminy. Moduł 

wskaźnikowy SAS daje duże możliwości roz-

poznania stanu zrównoważonego rozwoju na 

poziomie lokalnym poprzez:

– wybór określonej grupy porównawczej: 

gminy miejskie, wiejskie lub miejsko-wiej-

skie; dobór w ramach tych grup gmin „po-

równawczych” ze względu na ich wielkość 

(liczbę mieszkańców) oraz użycie trzeciego 

kryterium porównywalności gmin – poziomu 

dochodów własnych na 1 mieszkańca;

Jakość życia i jej operacjonalizacja wskaźnikowa

jako cel nadrzędny rozwoju gminy

Zrównoważony rozwój i jego operacjonalizacja wskaźnikowa

jako cel główny rozwoju gminy

Miara syntetyczna zrównoważonego rozwoju jako wypadkowa ładów –

czwarty poziom

Miary subsyntetyczne zrównoważonego rozwoju według ładów

jako wypadkowe dziedzin poszczególnych ładów – trzeci poziom

Miary subsyntetyczne zrównoważonego rozwoju według dziedzin jako wypad-

kowe wskaźników w ramach poszczególnych dziedzin – drugi poziom agregacji

WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU –

pierwotny poziom analityczny

Ryc. 1.  Poziomy operacjonalizacji wskaźnikowej w bazie lokalnych wskaźników zrównoważonego rozwoju 
w Systemie Analiz Samorządowych (opr. własne)
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– połączenie opisu tabelarycznego war-

tości wskaźników, ich ocen w ramach dzie-

dzin i ładów z atrakcyjnym opisem graficz-

nym (diagramy, wykresy słupkowe i wykresy 

radarowe ocen).

W ramach systemu oferowana jest sa-

morządom ankieta badania jakości życia 

wraz z metodyką przeprowadzenia badania 

oraz strukturą raportu. Pełny opis korzysta-

nia z tych modułów znajduje się na stronie: 

http://www.sas.zmp.poznan.pl/.

Czy dostępne będą bazy wskaźników 
zrównoważonego rozwoju w Polsce?

Bazy te dostępne będą już w najbliższych 

miesiącach. Jednym z ważniejszych efektów 

udziału przedstawiciela GUS w V posiedzeniu 

Połączonej Grupy Roboczej UNECE, OECD 

i Eurostatu ds. zrównoważonego rozwoju 

(Lizbona, 5-6 marca 2008) było rozpoczę-

cie w roku 2008 budowy (na bazie zasobów 

BDR) zbioru wskaźników zrównoważonego 

rozwoju z wykorzystaniem trzypoziomowej 

„piramidy” wskaźników (ryc. 2), przyjętej 

w systemie monitoringu celów odnowionej 

w czerwcu 2006 r. Strategii Zrównoważonego 

Rozwoju Unii Europejskiej. Do każdej z 10 

grup tematycznych wydzielonych w ramach 

Strategii opracowane są wskaźniki usytuowane 

na różnych poziomach szczegółowości. 

Przy tworzeniu tej piramidy przyjęto zało-

żenie, aby na najwyższym poziomie agregacji 

liczba wskaźników zawierała się w granicach 

od 10 do 20. Na poziomie drugim przyjęto, 

że liczba wskaźników powinna mieścić się 

w granicach od 30 do 40. Należy też zwró-

cić uwagę, że liczebność zbioru wskaźników 

poziomu najniższego nie jest z góry limito-

wana. Ilość tych mierników zależy tylko od 

dostępności danych. 

Od końca 2009 r. budowa krajowych wskaź-

ników rozwoju zrównoważonego kontynuowana 

jest w ramach projektu koordynowanego przez 

Urząd Statystyczny w Katowicach. Jak już wspo-

mniałem, moduł ten będzie w pełni dostępny 

dla użytkowników w połowie 2011 r.

Podsumowanie cyklu artykułów

1. W ostatnich latach można zaobserwo-

wać postępy w konkretyzacji zrównoważonego 

rozwoju i stopniowe odchodzenie statystyki 

od wąskiej interpretacji tej koncepcji (jako 

tylko ochrony środowiska) na rzecz trakto-

wania jej jako nowego paradygmatu rozwoju. 

Umożliwia to tworzenie systemu monitoringu 

opartego na wskaźnikach zrównoważonego 
rozwoju jako spójnego zestawu wskaźników 

ładu społecznego (w tym instytucjonalno-poli-

tycznego), ładu środowiskowego (w tym prze-

strzennego) i ładu ekonomicznego. 

2. Tworzenie zbiorów wskaźników to jed-

noczesne budowanie rzetelnej, skwantyfiko-

wanej odpowiedzi na podstawowe pytanie: 

jakie elementy (cechy, zasady, cele i łady) 
tej koncepcji zamierzamy mierzyć? Bez tej 

świadomości mamy do czynienia z NADUŻY-

CIEM nazwy ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, 

co nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnym 

tworzeniem monitoringu wprowadzania w ży-

cie tego nowego paradygmatu rozwoju.

3. Analiza wskaźnikowa w układzie przy-

czynowo-skutkowym to w istocie tworzenie 

kompleksowej teorii określonego zjawiska 

(np. ubóstwa, zmian klimatu itp.) z logicznie 

uporządkowanym ciągiem wzajemnie powią-

zanych informacji wskaźnikowych, łatwych 

do przetłumaczenia na ciąg celów i działań 

strategicznych, w dużym stopniu wyjaśniają-

cych mechanizm powstawania interesującego 

nas zjawiska (problemu). Tworzenie zesta-

wów wskaźników powinno być prowadzone 

w sposób standardowy w układzie P (przy-
czyna) – S (stan) – R (reakcja). Ostatnie 

lata nie przyniosły na tym polu wyraźnego 

postępu, mimo ogromnego znaczenia tego 

podejścia dla monitoringu strategii zrówno-

ważonego rozwoju, zwłaszcza na poziomie 

lokalnym.

4. Istnieje potrzeba integracji statystycznych 

i pozastatystycznych baz danych o zrównowa-

żonym rozwoju i jakości życia. Jest to jedno 

z największych wyzwań statystyki. Rozwijają 

się też sektorowe systemy monitoringu zrów-

noważonego rozwoju, np. zrównoważonego 

transportu (ministerstwo infrastruktury) oraz 

zrównoważonej konsumpcji i produkcji (mini-

sterstwo gospodarki). Obecnie są do dyspozycji 

bazy danych wskaźników zrównoważonego 

rozwoju – na szczególną uwagę zasługują tu 

cztery inicjatywy: modyfikowany w kierunku 

wskaźnikowym Bank Danych Regionalnych, 

działający od kilku lat system wskaźników 

Urban Audit, utworzona i działająca baza 

tych wskaźników w ramach SAS Związku 

Miast Polskich oraz poważnie zaawansowa-

na baza krajowych wskaźników zrównowa-

żonego rozwoju opracowywana w Urzędzie 

Statystycznym w Katowicach.

PROF. DR HAB. TADEUSZ BORYS

Autor jest członkiem Polskiego Klubu Ekologicz-

nego oraz kierownikiem Katedry Zarządzania Ja-

kością i Środowiskiem jeleniogórskiego Wydziału 

Gospodarki Regionalnej i Turystyki Uniwersytetu 

Ekonomicznego we Wrocławiu.

Poży teczne st rony inter netowe

• http://www.stat.gov.pl/gus

•   http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/

PUBLurban _ audit.pdf

• http://www.mos.gov.pl

• http://www.undp.org.pl

• http://www.mg.gov.pl

Ryc. 2.  Piramida wskaźników Strategii Zrównoważonego Rozwoju UE (opr. własne)

I – tematy

II – podtematy

III – podstawowe zasoby wskaźników
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Stan wyjściowy

1. Dominacja energetyki opartej na węglu 

kamiennym i brunatnym. Nadal około 95% 

energii elektrycznej i około 85% cieplnej jest 

wytwarzane z węgla.

2. Niska sprawność wytwarzania ener-

gii. Sprawność elektrowni w Polsce wyno-

si 36,5%, w UE – 46,5%, przy wytwarza-

niu ciepła odpowiednio w Polsce 50–93%, 

w UE 75–93%.

3. Niska sprawność systemów ciepłow-

niczych i izolacyjność mieszkań. W Polsce 

sprawność systemów ciepłowniczych wynosi 

około 50–86%, w UE 70–91%, izolacyjność 

termiczna mieszkań około 150–350 kWh/m2 

na rok, w UE 40–90 kWh/m2 na rok, a tech-

niczne możliwości to 15 kWh/m2 na rok.

4. Zbyt wysokie straty przesyłania prądu 

i ciepła. W Polsce straty w przesyłaniu i dys-

trybucji prądu to 9,7%, a np. w Danii 4,7%. 

Tylko 20% sieci ciepłowniczych ma rury pre-

izolowane. Pozostałe 80% rur grzeje otocze-

nie, co widać, gdy spadnie śnieg, który topi 

się nad rurami ciepłowniczymi i przez całą 

zimę mamy podgrzewane murawy pod gołym 

niebem. To ogromne straty ale i... proste rezer-

wy do wykorzystania i poprawy efektywności 

przesyłania. Przestarzałe sieci przesyłu prądu 

elektrycznego są w ponad 40% zdekapitali-

zowane. Wiele z nich ma układ promieniowy, 

a u odbiorcy końcowego napięcie spada do 

190 V (powinno być 230 V). Konieczne jest 

też domknięcie pętli krajowej północ – wschód 

i północ – zachód oraz domykanie pętli śred-

nich napięć. Sieci są podatne na awarie po-

godowe, przeciążone i zbyt często występują 

w nich „black-outy”. Stan ten, z nielicznymi 

wyjątkami, pogarsza się z roku na rok.

5. Energochłonna gospodarka. Według Eu-

rostatu poziom zużycia energii jest w Polsce 

około 3 razy większy niż w UE-15: 574 kilo-

gramów oleju ekwiwalentnego (koe) na 1 000 

euro w Polsce i 180 koe na 1000 euro w UE.

6. Wolny rozwój OZE (odnawialnych źródeł 

energii). Ministerstwo Gospodarki przewiduje 

zwiększenie udziału OZE do 15% w roku 2020 

i... do 16% w roku 2030. W Europie będzie 

wtedy „OZE-boom”, a w Polsce o 1% więcej 

w ciągu 10 lat. Według załącznika do Polityki 

energetycznej Polski do roku 2030, osiągnię-

cie 20% udziału OZE w energii finalnej do 

roku 2030 nie będzie możliwe. Według ra-

portu Greenpeace „[R]ewolucja energetyczna 

dla Polski”, w roku 2030 udział OZE może 

wynieść 29%, według innego, opracowanego 

dla ministerstwa gospodarki, przewidywalny 

udział OZE to 30% do roku 2020.

Europejska polityka 
energetyczna

W marcu 2007 roku UE przyjęła polity-

kę energetyczną. Uznając, że spalanie paliw 

kopalnych jest główną przyczyną zmiany kli-

matu, wskazuje ona na konieczność zmian 

w sposobie produkcji energii i w korzystaniu 

ze źródeł energii.

Generalnym zadaniem jest ograniczenie 

wzrostu ocieplenia na Ziemi do +2°C w sto-

sunku do okresu przedprzemysłowego. W tym 

celu w ciągu 10–15 lat powinno nastąpić za-

hamowanie wzrostu emisji GHG (greenhouse 

gases – gazy cieplarniane CO2, CH4, N2O, 

HFC, PFC, SFG), a do roku 2050 ogranicze-

nie emisji globalnej do 50% poziomu z roku 

1990. Aby to osiągnąć kraje uprzemysłowio-

ne powinny do roku 2020 ograniczyć emisję 

GHG do 30% poniżej poziomu z roku 1990, 

a kraje rozwijające się, a szczególnie Chi-

ny i Indie, powinny rozpocząć ograniczanie 

emisji. W lutym 2007 UE postanowiła ogra-

niczyć emisję GHG według programu 3 x 20 

do roku 2020, polegającym na:

– ograniczeniu emisji GHG o 20% (a na-

wet o 30%, jeśli inne kraje też się do tego 

zobowiążą),

– ograniczeniu o 20% zużycia energii,

– 20-procentowym udziale OZE w sto-

sunku do poziomu z roku 1990 (dla Polski 

– 15%).

Zaplanowano też:

– 10-procentowy udział biopaliw w trans-

porcie,

– rozwój i promowanie technologii nisko-

emisyjnych lub bezemisyjnych, jak np. CCS 

(Carbon Capture and Storage), tj. wychwy-

tywanie i magazynowanie CO2 (energochłon-

ne, dyskusyjne),

– integrację unijnych rynków energii; to 

w znacznej mierze polska inicjatywa, niwelująca 

próby bezpośredniego porozumienia się Rosji, 

Polska stoi przed koniecznością wyboru kierunku rozwoju energetyki. Podjęte decyzje będą miały wpływ na ener-

getykę przez najbliższe 30–60 lat. Błędne decyzje będą kosztowne jeśli po pewnym czasie trzeba będzie się z nich 

wycofać, albo spowodują brak środków na inne, lepsze technologie – w obu przypadkach utrudnią wywiązanie się 

Polski z redukcji gazów cieplarnianych czy zanieczyszczenia atmosfery. Decyzje trafne zapewnią stabilne zaopatrze-

nie w energię i wywiązanie się ze zobowiązań środowiskowych.

AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI

E N E R G E T Y K A
R O Z P R O S Z O N A

p r ó b a  s y n t e z y
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Niemiec, Francji i innych krajów zachodnich 

w zakresie dostaw energii, głównie gazu,

– integrację unijnych rynków energii – to 

nam pomogło w negocjacjach z Gazpromem 

i przyczyniło się do zmiany długości parafowa-

nego już kontraktu z roku 2037 na rok 2022,

– zwiększenie współpracy międzynaro-

dowej w dziedzinie energetyki.

Cele dla Polski

Unijny program 3 x 20 jest również polskim 

programem. Udział OZE – 15% zamiast 20% 

– to ulga uwzględniająca uzależnienie polskiej 

energetyki od węgla. Powinna ona ułatwić stop-

niowe „wychodzenie z węgla”, ale i tak nie roz-

wiąże związanych z tym problemów. Będą one 

omówione w osobnej publikacji. Polska przyjęła 

też w roku 2003 Politykę klimatyczną, a w niej 

zobowiązanie do 40-procentowej redukcji ga-

zów cieplarnianych w okresie 1988–2020, czyli 

osiągnięcia do roku 2020 poziomu emisji nie 

wyższego niż 338 mln ton CO2 rocznie. Obec-

na emisja to 400 mln ton CO2.

Obowiązują też postanowienia Protoko-

łu z Kioto – kraje uprzemysłowione powinny 

ograniczyć emisję GHG średnio o 5,2% w la-

tach 1990–2012 w stosunku do roku bazowe-

go 1990. Dla UE było to 8%, a dla Polski 6% 

(rok bazowy 1988). Unia Europejska pokazała, 

że rozwój gospodarczy nie wymaga propor-

cjonalnego wzrostu produkcji energii i emi-

sji GHG (decoupling). W latach 1990–2005 

poziom emisji w UE-27 spadł o 7,9% (UE-15 

spadek o 1,5%). Polska w latach 1988–2005 

zredukowała emisję o 34% (według innych 

źródeł nieco ponad 30%) i obecnie mamy 

nadwyżkę około 500 mln ton CO2 wartą 

około 2 mld euro. Tak duże redukcje zosta-

ły osiągnięte kosztem załamania się części 

gospodarki energetyczno-surowcowej w la-

tach 1989–90, gdy emisja spadła o ponad 100 

mln ton CO2. Polska zapłaciła za to wysoką 

cenę – zmian strukturalnych, kosztów spo-

łecznych (socjalnych), bezrobocia.

Celem generalnym dla Polski jest:

– bezpieczeństwo energetyczne,

– pokrycie zapotrzebowania w energię,

– ochrona środowiska – zmniejszenie 

obciążenia atmosfery produktami spalania 

kopalin,

– spełnienie podjętych zobowiązań ogra-

niczenia emisji GHG.

Nowe warunki – 
nowe zadania

Dotychczasowy model to dominacja du-

żych zakładów energetycznych o określonej 

sprawności wytwarzania energii, coraz bar-

dziej przestarzałych i nieefektywnych. Ko-

nieczna jest ich modernizacja lub wymiana 

na nowoczesne, spełniające europejskie stan-

dardy sprawności i emisyjności, do czego do-

chodzi też konieczność modernizacji sieci 

elektrycznej i ciepłowniczej.

Taki model nie odpowiada potrzebom Polski 

i warunkom jakie wynikają z zapisanej w Kon-

stytucji RP zasadzie zrównoważonego rozwoju 

i zobowiązaniom międzynarodowym Polski. 

Dla ich wypełnienia konieczne są zdecydowane 

zmiany – przejście od energetyki scentralizowa-

nej do energetyki rozproszonej. Jest to proces 

wymagający zmiany sposobu inwestowania, 

ale przede wszystkim zmiany w planowaniu 

i realizacji przedsięwzięć energetycznych.

Impulsem do zmian stała się konieczność 

ograniczenia emisji CO2. Dzięki przyjętym 
planom zmniejszania emisji CO2 i zwiększe-
nia udziału OZE weszliśmy na ścieżkę in-
nowacyjności w energetyce. Prowadzi ona do 

znalezienia i upowszechnienia różnych źródeł 

energii tak, by stworzyć system, który można 

nazwać energetyką rozproszoną. Jej podstawę 

tworzą urządzenia, do których należą m.in. 

kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaicz-

ne, mikrowiatraki, ogniwa paliwowe, źródła 

ORC (elektrociepłownia produkująca energię 

elektryczną z biomasy o niskich parametrach, 

sprawność elektrowni okopło 18–20%, cieplna 

około 50%), źródła poligeneracyjne, łączone, 

„smart grid” – inteligentne sieci.

Daje się zauważyć zdecydowane polep-

szenie parametrów sprawności i wydajności 

URE (urządzeń energetyki rozproszonej) oraz 

spadek ich cen. Rośnie sprawność kolektorów 

słonecznych, a szczególnie ogniw fotowoltaicz-

nych, która w ciągu 2 lat zwiększyła się z oko-

ło 10 do 20%, a ceny w roku 2009 zmalały 

w Niemczech o 25% i nadal spadają. Wynika 

to z opanowania technologii, udoskonalonych 

rozwiązań i efektu skali – masowej produkcji, 

która jest w stanie szybko wprowadzać zmiany 

i produkować coraz lepsze i tańsze wersje wy-

robów. Potwierdza to rozwój konstrukcji mikro-

wiatraków, których sprawność osiąga już 70% 

w porównaniu do 30-procentowej sprawności 

tradycyjnych konstrukcji. Tak szybkich zmian 

nie są w stanie dokonać tradycyjne, duże bloki 

energetyczne, których budowa, mimo podobnej 

konstrukcji, za każdym razem jest prototypo-

wa i uwzględnia warunki lokalne i możliwości 

techniczne w chwili budowy. Wszelkie później-

sze zmiany są kosztowne i dokonywane rzad-

ko, najczęściej przy okazji kolejnych remon-

tów lub usuwania awarii. Masowa produkcja 

urządzeń rozproszonej energetyki jest o wiele 

bardziej elastyczna, a urządzenia są bardziej 

nowoczesne. W Polsce firma Watt buduje fa-

brykę nowoczesnych kolektorów o wydajno-

Sieci energetyczne i wiatraki obok siebie
to widok coraz częstszy
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ści 2,5 mln m2 rocznie. Efekt skali przełoży 

się więc na powszechność.

producent – konsument 
– prosument

Dotychczasowy model opierał się na cał-

kowitej zależności konsumenta od producenta 

energii. Monopolistyczny charakter utrwalał 

zależność konsumenta, a przepływ informacji 

(przeważnie dotyczący płatności) miał miejsce 

wyłącznie z góry do dołu. Parametry energii 

elektrycznej, cieplnej i czas ich dostarczania 

były jednostronnie ustalane przez producenta. 

Teraz to się zmienia i dotychczasowy konsu-

ment przekształca się w świadomego konsu-

menta – prosumenta.

Prosument (np. w gospodarstwie domo-

wym) coraz częściej korzysta z własnych źródeł 

energii, a tym samym jest mniej zależny od 

producenta. Początkowo będzie to wspoma-

ganie, później samowystarczalność, a nawet 

produkcja energii. Zmieniają się też radykalnie 

stosunki – prosument stanie się partnerem, 

a wzrost ilości prosumentów stworzy liczącą 

się pod względem energetycznym nową war-

tość, z którą producent i operator sieci muszą 

się liczyć i uwzględniać jej potrzeby. Nastę-

puje więc przeniesienie akcentów z wytwa-

rzania energii na zarządzanie energią.

Smart grid – 
inteligentne sieci

To prawdziwy przewrót technologiczny 

w energetyce. Odpowiada potrzebom energe-

tyki rozproszonej. Takie sieci powinny powsta-

wać od dołu do góry, od budowy mikrosieci 

we własnym, osiedlowym, gminnym zakresie, 

do tworzenia połączeń z innymi sieciami, by 

móc zapewnić sobie bezpieczeństwo dostaw 

i sprzedawać nadwyżki energii. Inteligentne 

sieci mają możliwość oszczędzania energii (tej 

pobieranej) przez wybór optymalnego czasu 

(i ceny) jej dostarczania oraz możliwości od-

dawania wyprodukowanej energii do sieci za 

wynagrodzeniem. Umożliwią też one szybką 

zmianę sprzedawcy czy źródła energii. Inteli-

gentne sieci są rozwiązaniem spełniającym za-

łożenia polityki energetycznej Unii Europejskiej 

w zakresie bezpieczeństwa dostaw, promowania 

konkurencji i zrównoważonego rozwoju. Taka 

sieć wymaga nowoczesnego oprogramowania, 

opomiarowania, inteligentnych liczników ener-

gii, które mogą komunikować się z operatorem 

systemu dystrybucyjnego oraz gospodarstwami 

domowymi ze sprzętem AGD tak, by umożli-

wić korzystanie z niego wtedy, gdy energia jest 

najtańsza. „Smart grid” wpisuje się też w po-

trzeby oszczędzania energii i czyni to w sposób 

przemyślany i powtarzalny – w przeciwieństwie 

do zawodnego sterowania ręcznego.

Oszczędzanie energii, a tym samym zmniej-

szenie jej zużycia i uszczuplenie dochodów 

przedsiębiorstw energetycznych, które gene-

rują zyski ze sprzedaży energii, są wzajemnie 

sprzeczne. Zmiany nie dokonają się bez kon-

fliktów z przedsiębiorstwami energetyczny-

mi, które nie będą chciały oddać pozycji mo-

nopolisty. Prawo unijne wymaga wdrożenia 

systemu inteligentnego opomiarowania przez 

państwa członkowskie do roku 2020. W Polsce 

gdańska Energa podjęła projekt wyposażenia 

w inteligentne liczniki wszystkich odbiorców 

przyłączonych do sieci do roku 2017.

Energetyka rozproszona jest odporna na 

„black-outy”. To ważna cecha, szczególnie 

wobec coraz częstszych doniesień, głównie 

w zimie i lecie, o przerwach w dopływie prą-

du elektrycznego wywołanych awariami lub 

przeciążeniem sieci. Rozproszona energetyka 

z udziałem URE oraz inteligentne sieci stworzą 

nową jakość na rynku energii. Pozwolą w skali 

masowej na oszczędzanie energii oraz zwięk-

szenie udziału OZE, a to spowoduje zmniej-

szenie emisji CO2, jakiego nie udało się osią-

gnąć w tradycyjnej energetyce. Rozproszona 

energetyka stwarza więc realne możliwości 

wywiązania się Polski z przyjętych limitów 

ograniczenia emisji. Taka konkurencja będzie 

lepszym dopingiem dla energetyki wielkoska-

lowej niż regulacje administracyjne, które dla 

utrwalenia obecnego stanu stale próbuje się 

omijać. Wymownym tego przykładem jest 

„wygrana” przed Sądem Unijnym I Instancji 

w Luksemburgu, przyznająca Polsce większy 

limit emisji CO2 (wnioskowany 284,6 mln ton) 

niż limit Komisji Europejskiej (208,5 mln ton 

CO2), który, jak się później okazało, zupełnie 

wystarczał. Teraz wybór będzie należał do pro-

sumentów, którzy poprzez dobór producenta 

energii i źródeł jej pochodzenia przesądzą o fi-

nansowaniu, a tym samym dalszym istnieniu 

konkretnych zakładów energetycznych.

Tak wygląda perspektywa. Dziś potrzebny 

jest miks energetyczny, w którym będzie tra-

dycyjna energetyka i energetyka rozproszona. 

Konkurencyjność tej pierwszej jest w zasa-

dzie wyczerpana, a energetyka rozproszona 

znajduje się w fazie rozwoju i stale rosnących 

możliwości obniżania kosztów pozyskiwania 

energii. Ta faza wymaga jednak dalszego roz-

wijania, dotowania i unowocześniania. Tylko 

taki model rozwoju energetyki – oszczędnej, 

z dużym i nadal rosnącym udziałem OZE – 

pozwoli sprostać wymaganiom bezpieczeń-

stwa energetycznego i ochrony środowiska, 

a więc zrównoważonego rozwoju.

DR INŻ. AURELIUSZ MIKŁASZEWSKI
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Biomasa zbyteczna w rolnictwie 
może być wykorzystywana w energetyce
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AAktualne prognozy energetyczne wskazują 

na dominującą rolę paliw kopalnych w bilan-

sie energetycznym świata, ponieważ na obec-

nym poziomie technologii nie jest możliwe ich 

zastąpienie przez żaden inny nośnik energii. 

W wielu krajach świata wiązano duże nadzieje 

z energetyką atomową. Jednak ze względu na 

brak akceptacji społecznej, problemy ze skła-

dowaniem odpadów, kapitałochłonność inwe-

stycji oraz wysoki koszt energii elektrycznej 

(koszty amortyzacji, produkcji, obsługi tech-

nicznej, remontów i składowania odpadów ra-

dioaktywnych), wiele krajów likwiduje prze-

starzałe elektrownie atomowe, a na ich miejsce 

wprowadza alternatywne źródła energii. Przy-

kładowo, Niemcy przewidują, na mocy ustawy 

parlamentu z kwietnia 2002 r., wycofanie się 

z energii atomowej do 2021 r., natomiast Szwe-

cja, Włochy, Holandia i Belgia zdecydowały 

się na stopniowe jej likwidowanie. Wadą sto-

sowania paliw kopalnych jest degradacja śro-

dowiska, w tym zanieczyszczenie atmosfery 

pyłami i gazami powodującymi kwaśne deszcze 

(tlenki siarki i azotu) oraz gazami cieplarniany-

mi (dwutlenek węgla, węglowodory). Dlatego 

też w wielu rozwiniętych krajach świata dużą 

wagę przywiązuje się do rozwoju odnawial-

nych źródeł energii, w tym również pozyski-

wania energii ze spalania biomasy.

Energię z biomasy uzyskuje się poprzez 

bezpośrednie spalanie produktów organicz-

nych, takich jak drewno i jego odpady, gałę-

zie roślin energetycznych, słoma, ziarna zbóż 

(owies, jęczmień, żyto), odpadki produkcji 

roślinnej (odpad rzepakowy, kukurydziany) 

itp. W Polsce coraz częściej energię cieplną 

z biomasy wykorzystują indywidualne gospo-

darstwa domowe. Związane jest to z anali-

zą ekonomiczną dostępnych w handlu paliw 

tradycyjnych i ekologicznych oraz dużymi 

lokalnymi zasobami biomasy. Dodatkowym 

czynnikiem „mobilizującym” indywidualne 

gospodarstwa rolne do pozyskiwania energii 

z biomasy, a zwłaszcza ze słomy, jest pleśnie-

nie gleby spowodowane wieloletnim przeory-

waniem słomy lub sieczki po skoszeniu zboża 

kombajnem. Spalanie biomasy jest korzystne 

ekologicznie ze względu na tak zwany zerowy 

bilans CO2. Oznacza to, że emisja CO2 pod-

czas jej spalania równa jest ilości CO2 jaką 

roślina pobrała z otoczenia w procesie wzro-

stu. Poza tym, popioły powstające ze spalania 

biomasy stanowią doskonały nawóz. Porów-

nanie wartości opałowej paliw tradycyjnych 

i ekologicznych zestawiono w tabeli 1.

Tab. 1.  Porównanie wartości opałowej paliw 
tradycyjnych i ekologicznych

Lp. Rodzaj paliwa
Wartość 
opałowa
[MJ/kg]

1 gaz ziemny do 46,0

2 olej opałowy do 42,0

3 węgiel kamienny do 29,0

4 groszek do 26,0

5 miał węglowy do 24,0

6 pelety do 18,5

7 kukurydza do 17,2

8 owiec, jęczmień, żyto do 17,0

9 słoma do 15,2

10 drewno suche do 15,0

11 drewno odpadowe do 13,0

Piec umożliwia spalanie biomasy posiada-

jącej postać sypką, takiej jak trociny, odpad 

rzepakowy, kukurydziany itp., ziarna zbóż 

oraz mieszaniny wyżej wymienionych. Po-

wodem opracowania i wykonania konstruk-

cji pieca były wysokie ceny paliw kopalnych 

i ekologicznych dostępnych w handlu oraz 

obecność w bliskim sąsiedztwie elewatorów 

zbożowych, tartaków i indywidualnych go-

spodarstw rolnych.

Na ryc. 1 przedstawiono schemat pieca 

do spalania biomasy z podajnikiem ślima-

kowym, który połączony jest rurą spalino-

wą z piecem węglowym. W tym rozwiąza-

niu piec węglowy spełnia rolę wymiennika 

ciepła. Zaletą takiego rozwiązania jest to, 

że w przypadku awarii pieca spalającego 

biomasę, do ogrzewania wykorzystuje się 

piec węglowy, po uprzednim zdemontowa-

niu rury spalinowej. Na ryc. 2. przedstawio-

no widok tego pieca na fotografii.

PPiec do spalania biomasy (ryc. 3) posiada 

kadłub stalowy (1) z wymurówką szamo-

tową (2), który ma w środkowej części ruszt 

(3). W górnej części pieca znajduje się ru-

chomy wałek (4), do którego zamocowana 

jest płytka sterująca (5). Wałek (4) osadzo-

ny jest w podporach łożyskowych (6). Piec 

zamykany jest pokrywą (7). Przednia część 

pieca połączona jest z podajnikiem ślimako-

wym doprowadzającym biomasę (8). Dolna 

część pieca połączona jest z wentylatorem, 

który doprowadza powietrze do komory spa-

lania poprzez otwory w ruszcie (3). Poda-

wanie biomasy sterowane jest za pomocą 

Piec do spalania biomasy
JANUSZ ŚLIWIŃSKI

Od początku dziejów ludzkości istniała potrzeba wytwarzania ciepła, które stanowiło czynnik poprawiający jakość 

życia. Jako paliwo stosowano wówczas drewno oraz różnego rodzaju odpady organiczne i biologiczne. Wraz z roz-

wojem cywilizacji, a tym samym i techniki, wzrosło zapotrzebowanie na energię. Spowodowało to gwałtowny rozwój 

technologii przetwarzania i wykorzystania paliw kopalnych, takich jak węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny. 
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układu elektrycznego opartego na dwóch 

wyłącznikach krańcowych (Fot. 3). Wy-

łączniki krańcowe (1) współpracują z płyt-

ką (2) dźwigni (3), która zamontowana jest 

na jednym z końców wałka (4). Na drugim 

końcu tego wałka zamontowany jest prze-

ciwciężar. Wyłączniki krańcowe znajdują się 

na wsporniku (5) zamocowanym do podsta-

wy pieca (6) w odpowiedniej odległości od 

jego kadłuba (7). Zabezpiecza to wyłączniki 

krańcowe przed oddziaływaniem wysokiej 

temperatury kadłuba pieca. Jak już wspo-

mniano, w dolnej części pieca zamontowany 

jest wentylator (8) osadzony w kanale (9). 

W przedniej części kanału, na jego obwo-

dzie, znajdują się otwory, które przysłania-

ne są lub otwierane za pomocą przesuwne-

go pierścienia (10). Umożliwia to regulację 

ilości powietrza dostarczanego do komory 

spalania, a tym samym regulację intensyw-

ności spalania biomasy. 

Piec posiada dużą efektywność pracy, 

wynikającą z wysokiej temperatury panu-

jącej w komorze spalania oraz niewielkiej 

ilości powstających popiołów.

Przykładowo, wysoką temperaturę w ko-

morze spalania pieca uzyskuje się w wyniku 

spalania odpadu rzepakowego zmieszanego 

z trocinami w stosunku objętościowym 3:1. 

Temperatura w komorze spalania (zmie-

rzona pirometrem) wynosi wówczas oko-

ło 860°C.

PPiec do spalania biomasy został wyko-

nany własnoręcznie, do tego celu zaku-

piono m.in. wiertarkę kolumnową, palnik 

plazmowy i sprężarkę oraz typowe elek-

tronarzędzia. Całkowity koszt urządzenia, 

wraz z dokumentacją i wykonaniem, wy-

niósł około 3,5 tys. złotych. W przelicze-

niu na objętość surowca, piec na biomasę 

zużywa 1,5–2 razy więcej materiału orga-

nicznego niż piec węglowy. Tona odpadu 

rzepakowego kosztuje jednak 100 złotych, 

podczas gdy za tonę węgla należy zapła-

cić 760 zł.

Wynika z tego, że koszt ogrzewania bio-

masą domu jednorodzinnego o powierzchni 

200 m2 jest w przybliżeniu czterokrotnie niż-

szy, niż w przypadku użycia węgla.

MGR INŻ. JANUSZ ŚLIWIŃSKI
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Ryc. 1.  Schemat pieca do spalania biomasy i pieca węglowego połączonych rurą spalinową:
1 – piec do spalania biomasy, 2 – podajnik ślimakowy, 3 – piec węglowy, 4 – rura spalinowa, 
5 – biomasa, 6 – spaliny, 7 – płytka sterująca, 8 – wentylator, 9 – ślimak, 10 – motoreduktor 
elektryczny, 11 – mieszadło, 12 – panele wodne
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Ryc. 2.  Widok pieca do spalania biomasy i pieca węglowego połączonych rurą spalinową:

1 – piec do spalania biomasy, 2 – piec węglowy, 3 – rura spalinowa, 4 – podajnik ślimakowy,
5 – motoreduktor elektryczny, 6 – skrzynka sterowania elektrycznego
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Ryc. 3.  Widok pieca do spalania biomasy z podniesioną pokrywą: 1 – kadłub pieca, 2 – wymurówka 
szamotowa, 3 – ruszt, 4 – wałek, 5 – płytka sterująca, 6 – podpory łożyskowe, 7 – pokrywa, 
8 – biomasa, 9 – rura spalinowa, 10 – uszczelnienie pokrywy
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Strona dofinansowana przez WFOŚiGW we Wrocławiu

PPrace nad dokumentem rozpoczęły się dwa 

lata temu, we wrześniu 2008 r. Działający 

wówczas przy urzędzie miejskim Zespół ds. 

Rozwoju Ruchu Rowerowego powierzył mi, 

jako przedstawicielowi Polskiego Klubu Eko-

logicznego, sporządzenie szkicu dokumentu. 

Projekt Polityki powstawał w ramach współ-

pracy strony społecznej i urzędowej, tj. w Ze-

spole złożonym z przedstawicieli Wrocławskiej 

Inicjatywy Rowerowej, PKE, Biura Rozwoju 

Wrocławia oraz wrocławskiego oficera rowe-

rowego. Uzgodniony przez Zespół projekt do-

kumentu krążył następnie przez dwa lata po 

salach i kuluarach ratusza, gdzie był modyfi-

kowany. W październiku br. projekt uchwa-

ły trafił ponownie do działaczy społecznych. 

Dzięki naszej szybkiej interwencji oraz pod-

jętym inicjatywom lobbingowym, w ostatniej 

chwili udało nam się do dokumentu wpro-

wadzić kilka drobnych lecz istotnych zmian. 

Wśród nich przeforsowaliśmy zmianę używa-

nych sformułowań – zamiast o trasach rowe-

rowych jako przedmiocie opiniowania Rady 

ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego, dokument 

mówi o udogodnieniach dla rowerzystów. Jest 

to przyczynek do zmiany politycznego podej-

ścia do rozwoju ruchu rowerowego. Zamiast 

budowy wątpliwej jakości dróg rowerowych 

należy wprowadzać więcej udogodnień orga-

nizacyjnych dla rowerzystów w ogólnym ruchu 

drogowym. Wśród działań wdrożeniowych Po-

lityki – obok „rozwoju sieci tras rowerowych 

tak, by tworzyły spójną sieć” – wymienia się 

więc „zmiany w organizacji ruchu pod kątem 

udogodnień dla ruchu rowerowego”. Poważne 

potraktowanie przez władze miasta tego zapi-

su powinno oznaczać szybkie wprowadzanie 

zmian w obowiązującej organizacji ruchu dro-

gowego, w wielu miejscach dyskryminującej 

pieszych i rowerzystów. Oczekujemy wpro-

wadzenia zmian w sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniach, likwidacji miejsc, w których 

ograniczenia ruchu wprowadzane są „hurtem” 

dla wszystkich pojazdów (np. zakazów ruchu 

i wjazdu do centrum), jednokierunkowego ru-

chu rowerowego. 

Pomimo że Polityka jest kompromisem 

pomiędzy oczekiwaniami strony społecz-

nej a wolą obecnych władz miasta, jest ona 

przełomową deklaracją, której realizacja daje 

szanse rzeczywistego rozwoju ruchu rowero-

wego. W dokumencie sformułowane zostały 

konkretne cele rozwojowe w perspektywie 

średnio- i długoterminowej. Do roku 2015 

ma być osiągnięty 10% udział ruchu rowero-

wego we wszystkich podróżach niepieszych 

w mieście, natomiast do roku 2020 – 15%. 

Przy obecnym udziale rzędu 2–3%, zakłada-

ne cele trzeba uznać za bardzo ambitne. Czy 

zostaną osiągnięte – zależy od konsekwencji 

urzędników. Mamy nadzieję, że Polityka Ro-

werowa nie podzieli losu Polityki Transpor-

towej – innego strategicznego dokumentu, 

uchwalonego przez Radę Miejską Wrocła-

wia w 1999 r. Przyznała ona w śródmieściu 

priorytet transportowi zrównoważonemu – 

pieszemu, rowerowemu i zbiorowemu. Tym-

czasem, zarówno realizowane od tego czasu 

projekty przebudowy dróg, jak i reorganizacji 

ruchu drogowego, w wielu przypadkach dys-

kryminują ruch pieszy i rowerowy kosztem 

teoretycznie ograniczanego transportu samo-

chodowego. Podobnie mierne skutki miało 

uchwalenie Koncepcji podstawowej sieci tras 

rowerowych, ignorowanej przez władze mia-

sta przy przebudowie dróg (np. ul. Sienkie-

wicza, Widok). 

AAle nie zapeszajmy. Wierzymy, że Wrocław 

stać na realizację szczytnego hasła zawarte-

go w dokumencie „Wrocław miastem przyja-

znym rowerzystom”. Służyć mają temu nowe 

instrumenty – 4-letnie Programy Rowerowe 

oraz coroczne realizacyjne Plany Rowerowe. 

Pozytywnym sygnałem jest niedawne powo-

łanie Rady ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego 

kontynuującej prace Zespołu, oraz rozbudo-

wa Sekcji ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego 

w strukturach Urzędu Miasta. Dokonanie 

skoku z 3 do 10% w przeciągu 5 lat będzie 

trudne, co nie oznacza, że nierealne. W po-

bliskim Dreźnie, które kilkanaście lat temu 

startowało z podobnego do naszego poziomu, 

dzięki spójnym działaniom władz uzyskano 

16% udział ruchu rowerowego w komunikacji 

miejskiej. Mamy nadzieję, że przyjęcie Poli-

tyki Rowerowej będzie przełomem w polity-

ce transportowej miasta, a Wrocław dołączy 

wkrótce do pierwszej ligi europejskich miast 

stawiających na ruch rowerowy. 

MGR INŻ. ARCH. TOMASZ ZABOROWSKI

14 października 2010 r. Rada Miejska Wrocławia jednogłośnie uchwaliła Politykę Rowerową Miasta. Po kilku latach za-

biegów wrocławskich organizacji promujących ruch rowerowy, Wrocław doczekał się strategicznego dokumentu jedno-

znacznie deklarującego wspieranie przez władze miasta rozwoju ruchu rowerowego jako środka transportu miejskiego.

Wrocław przyjął Politykę Rowerową

TOMASZ ZABOROWSKI
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Historia dworu

Nazwa wsi Borzygniew (niem. Borganie, 

Bergen) po raz pierwszy pojawiła się w doku-

mencie z 1294 r., który wymienia nazwiska 

50 rycerzy księcia legnicko-wrocławskiego 

Henryka V Brzuchatego. Jednym z nich był 

Bronisław von Borganie. Wieś została zało-

żona na południowy zachód od Wrocławia 

(obecnie przy trasie kolejowej z Wrocławia 

do Jeleniej Góry). W 1613 roku we wsi zo-

stał wzniesiony renesansowy dwór, którego 

pierwszym właścicielem był Christof von 

Mulheim und Domantz wraz z żoną Barba-

rą z domu von Seidlitz. Jak podaje literatura, 

dwór był dwukondygnacyjną budowlą o planie 

prostokąta, od południa, wschodu i zachodu 

otoczoną zabudową gospodarczą. W części 

wschodniej znajdowały się również dwa ta-

rasy ziemne, wykorzystywane pod uprawy 

gospodarcze – sad i ogród warzywny. Teren 

rekreacyjny (nie był to park) znajdował się 

na północ od założenia dworskiego. Majątek 

w Borzygniewie zmienił właścicieli w czasie 

wojny 30-letniej i z końcem XVIII w. dobra 

należały do rodziny von Wickenburg-Stechi-

nelli. W roku 1871 nabył je Albert Scheller, 

którego potomkowie zarządzali posiadłością 

do wybuchu II wojny światowej. W czasie 

radzieckich nalotów dwór został trafiony 

bombą lotniczą i spłonął. Zniszczeniu ule-

gła też duża część zabudowy gospodarczej, 

ulegając w miarę upływu czasu postępującej 

dewastacji. W latach 80. XX w. w jednym 

z dwóch ocalałych budynków gospodarcz-

nych miał siedzibę zarząd budowy Zalewu 

Mietkowskiego. Obecnie dwa budynki wciąż 

pozostają zamieszkane, a ruiny dworu wraz 

z przylegającym parkiem podworskim sta-

nowią własność prywatną.

Dzieje parku

Jak wskazują ryciny historyczne, we wcze-

snym okresie istnienia majątku założenie par-

kowe jeszcze nie istniało. Prawdopodobnie 

dopiero rodzina Scheller pod koniec XIX w. 

rozpoczęła jego zakładanie na wzgórzu we 

wschodniej części posiadłości. Jakie gatunki 

drzew i krzewów wówczas sadzono, na za-

wsze pozostanie tajemnicą. Pierwsze dane 

pochodzą z końca XX w., kiedy wspomina się 

o „wycięciu wielu charakterystycznych drzew”. 

Po tym wydarzeniu park nabrał charakteru 

leśnego, a stan zdrowotny drzew określono 

jako dobry i zalecono cięcia pielęgnacyjne. 

W skróconej inwentaryzacji drzew i krze-

wów wymieniono łatwe do identyfikacji ga-

tunki, jak: klon pospolity Acer platanoides, 

kasztanowiec zwyczajny Aesculum hippo-

castanum, głóg jednoszyjkowy Crataegus 

monogyna, jesion wyniosły Fraxinus excel-

sior, czereśnia Prunus sp., dąb szypułkowy 

Quercus robur, także w odmianie stożkowa-

tej „Fastigiata”, robinia akacjowa Robinia 

pseudoacacia, wierzba biała Salix alba, bez 
dziki czarny Sambucus nigra, śnieguliczka 
biała Symphoricarpos albus i lipa drobno-
listna Tilia cordata.

Flora parku

Skrócony wykaz drzew, uzyskany pod-

czas wizyty w bibliotece w Mietkowie, nie 

oddawał charakteru parku, co stwierdzono 

podczas inwentaryzacji. W trakcie botanicz-

nych spacerów, w okresie od marca do czerw-

ca 2010 r., zebrano dane dotyczące roślin na-

Pozostawione własnemu losowi 

parki podworskie wywołują 

u obserwatora ambiwalentne 

odczucia. Z jednej strony odrzucają 

swoim zaniedbaniem, gdyż w wielu 

przypadkach nie były pielęgnowane 

od dziesięcioleci i powoli zmieniają 

się w wysypiska śmieci. W dalszym 

ciągu jednak pełnią funkcje 

rekreacyjne oraz są miejscem 

występowania ciekawych i rzadkich 

gatunków roślin. Są interesującym 

elementem opanowanego przez pola 

uprawne krajobrazu polskiej wsi 

i przywołują historię dawnej 

świetności regionu.

Park podworski w Borzygniewie
MICHAŁ ŚLIWIŃSKI

Ruiny pałacu w Borzygniewie – w otoczeniu dawne budynki 
gospodarcze, na drugim planie widoczny park podworski
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czyniowych i mchów występujących w parku 

– przy okazji okazało się, że w wykazie pomi-

nięto wiele gatunków drzewiastych. Za szcze-

gólnie interesujące uznano wszystkie gatunki 

drzew i krzewów oraz rośliny objęte ochroną 

prawną. W granicach parku swoje stanowiska 

mają: barwinek pospolity, bluszcz pospoli-
ty, czosnek niedźwiedzi, konwalia majowa 

(ochrona częściowa) oraz czarka szkarłatna 

i śnieżyczka przebiśnieg (ochrona ścisła).

Wygląd parku

Park nie należy do obiektów dużych, zaj-

muje powierzchnię około 2,7 ha. Znajdują się 

w nim ścieżki spacerowe, ale są wąskie i sła-

bo widoczne, co powoduje, że park posiada 

leśny charakter.

W okresie wiosennym runo parku, oprócz 

świeżej zieleni, przybiera barwę białą (koko-

rycze, zawilce gajowe, śnieżyczki), różową 

(kokorycze, miodunki) i żółtą (zawilce żół-

te, ziarnopłony, złocie). W północnej i za-

chodniej części parku, pomiędzy wschodzą-

cymi roślinami można zauważyć czerwone 

owocniki czarki szkarłatnej Sarcoscypha 

coccinea, grzyba rosnącego na opadłych ga-

łęziach krzewów. Na drzewach jeszcze nie 

ma liści, dlatego z daleka można dostrzec 

kwitnące osobniki bluszczu, wspinające się 

na korony drzew. 

W koronach drzew wcześnie zaczynają 

swój śpiew ptaki, a z podszytu parku można 

wypłoszyć zająca Lepus europaeus, sarnę 

Capreolus capreolus lub bażanta Phasia-

nus colchicus, dla których stanowi on ostoję 

i żerowisko. 

Teren parku jest trochę zaśmiecony, 

a w jego środkowej części znajdują się ślady 

palenia ognisk. W rejonie ogniska odnoto-

wano kilka sczerniałych pni wciąż żywych 

drzew, przypuszczalnie oblanych alkoholem 

i podpalonych. Taka aktywność może zakoń-

czyć się nieszczęściem nie tylko w okresie 

suszy, gdyż w runie przez cały rok znajduje 

się warstwa suchych liści.

W maju śmieci znikają z parku przykry-

te zielonym dywanem świeżych liści. Wtedy 

też zakwita barwinek, czosnaczek pospoli-

ty, czosnek niedźwiedzi i konwalia majowa, 

a wiele innych roślin szykuje się do wytwo-

rzenia kwiatów. Aspekt wiosenny zanika, choć 

na początku miesiąca widać jeszcze ostatnie 

kwitnące zawilce i kokorycze. Na drzewach 

pojawiają się liście, pozwalając na ich łatwą 

identyfikację – większość z nich jest w do-

brym stanie zdrowotnym. W liście ubiera się 

także podszyt, można zatem zidentyfikować 

ozdobne krzewy – śnieguliczkę białą i lesz-

czynę pospolitą w czerwonolistnej odmia-

nie ‘Fuscorubra’. Z odnawiających się drzew 

dominuje klon pospolity.

Do parku warto wybrać się szczególnie 

w okresie od czerwca do sierpnia, w czasie 

kwitnienia i owocowania większości gatun-

ków roślin.

Tab. 1. Wykaz roślin parku w Borzygniewie

Drzewa i krzewy

Lp. nazwa polska nazwa łacińska rodzina

1 bez dziki czarny Sambucus nigra przewiertniowate Caprifoliaceae

2 buk zwyczajny Fagus sylvatica bukowate Fagaceae

3 czeremcha zwyczajna Prunus padus różowate Rosaceae

4 dąb szypułkowy Quercus robur bukowate Fagaceae

5 dereń świdwa Cornus sanguinea dereniowate Cornaceae

6 głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna różowate Rosaceae

7 głóg wielkoowocowy Crataegus × macrocarpa różowate Rosaceae

8 grab pospolity Carpinus betulus brzozowate Betulaceae

9 jesion wyniosły Fraxinus excelsior oliwkowate Oleaceae

10 jaśminowiec wonny Philadelphus coronarius jaśminowcowate Philadelphaceae

11 kasztanowiec zwyczajny Aesculus hippocastanum kasztanowcowate Hippocastanaceae

12 klon pospolity Acer platanoides klonowate Aceraceae

13 klon pospolity ‘Schwedleri’ Acer platanoides ‘Schwedleri’ klonowate Aceraceae

14 leszczyna pospolita ‘Fuscorubra’ Corylus avellana ‘Fuscorubra’ brzozowate Betulaceae

15 lipa drobnolistna Tilia cordata lipowate Tiliaceae

16 platan klonolistny Platanus × acerifolia platanowate Platanaceae

17 topola biała Populus alba wierzbowate Salicaceae

18 robinia akacjowa Robinia pseudoacacia bobowate Fabaceae

19 róża dzika Rosa canina różowate Rosaceae

20 śnieguliczka biała Symphoricarpos albus przewiertniowate Caprifoliaceae

21 trzmielina pospolita Euonymus europaeus dławiszowate Celastraceae

22 wiąz górski Ulmus glabra wiązowate Ulmaceae

23 wierzba biała Salix alba wierzbowate Salicaceae

24 wiśnia ptasia (czereśnia) Cerasus avium różowate Rosaceae

Rośliny zielne

barszcz zwyczajny Heracleum sphondylium, barwinek pospolity Vinca minor, bluszcz pospolity Hedera 
helix, bluszczyk kurdybanek Glechoma hederacea, czosnaczek pospolity Alliaria petiolata, czosnek 
niedźwiedzi Allium ursinum, czyściec leśny Stachys sylvatica, fiołek wonny Viola odorata, glistnik 

jaskółcze ziele Chelidonium majus, gwiazdnica pospolita Stellaria media, jaskier ostry Ranunculus acris, 
jasnota biała Lamium album, jasnota plamista Lamium maculatum, jasnota purpurowa Lamium purpureum, 
jeżyna popielica Rubus caesius, kokorycz pusta Corydalis cava, kokoryczka wielokwiatowa Polygonatum 

multiflorum, konwalia majowa Convallaria majalis, krwawnik pospolity Achillea millefolium, kuklik 
pospolity Geum urbanum, łopian pajęczynowaty Arctium tomentosum, miodunka ćma Pulmonaria 

obscura, mniszek pospolity Taraxacum officinale, nawłoć późna Solidago gigantea, nerecznica samcza 
Dryopteris filix-mas, nerecznica krótkoostna Dryopteris carthusiana, niecierpek drobnokwiatowy 
Impatiens parviflora, niezapominajka skąpokwiatowa Myosotis sparsiflora, pięciornik rozłogowy 

Potentilla reptans, płaskomerzyk fałdowany Plagiomnium undulatum, płaskomerzyk pokrewny Plagiom-
nium affine, płonnik strojny Politrychastrum formosum, podagrycznik pospolity Aegopodium podagraria, 
pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, poziomka pospolita Fragaria vesca, prosownica rozpierzchła Milium 
effusum, przetacznik bluszczykowy Veronica hederifolia, przetacznik ożankowy Veronica chamaedrys, 
przytulia czepna Galium aparine, rokiet cyprysowaty Hypnum cupressiforme, skr zyp polny Equisetum 

arvense, szczaw tępolistny Rumex obtusifolius, szczaw kędzierzawy Rumex crispus, śnieżyczka przebiśnieg 
Galanthus nivalis, trybula leśna Anthriscus sylvestris, trzcina pospolita Phragmites australis, wiechlina 

gajowa Poa nemoralis, zawilec gajowy Anemone nemorosa, zawilec żółty Anemone ranunculoides, 
ziarnopłon wiosenny Ficaria verna, złoć żółta Gagea lutea, żywokost lekarski Symphytum officinalis
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Opinia dendrologa – wywiad

Szczegółowych informacji na temat parków 

podworskich udzielił mi dendrolog z Uniwer-

sytetu Wrocławskiego, mgr Marek Malicki, 
pracownik Karkonoskiego Parku Narodowe-

go i autor kilkunastu publikacji naukowych. 

Poniżej przedstawiam zarejestrowany z nim 

krótki wywiad.

Jaką funkcję pełnią parki podworskie 
w XXI w.?

Przede wszystkim funkcje ozdobne, ale 

i bardzo ważne funkcje biocenotyczne. W te-

renie rolniczym często są to jedyne miejsca, 

gdzie znajduje się teren leśny. I warto pod-

kreślić, że często wygląda on lepiej niż w la-

sach gospodarczych, gdyż w zaniedbanych 

parkach nie przeprowadzano żadnych zabie-

gów leśnych. Daje to taki efekt, że w dużej 

mierze przypominają one naturalne siedli-

ska, z wykształconymi warstwami roślinności 

i dużą liczbą gatunków, nierzadko chronio-

nych, związanych ze zbiorowiskami leśny-

mi. Parki podworskie pełnią również funk-

cję kulturową, świadczącą o bogatej kulturze 

i historii Dolnego Śląska.

Zatem parki podworskie są w pewnym 
sensie zabytkami?

Tak, najczęściej są one włączone do re-

jestru zabytków, osobno jako park lub łącz-

nie z pałacem, jako założenie parkowo-pa-

łacowe.

Jak ocenia Pan liczbę parków podworskich 
na Dolnym Śląsku? Czy są obiekty, które 
wyróżniają się w skali województwa?

Na Dolnym Śląsku jest ich z pewnością 

kilkaset, jeśli nie ponad tysiąc. Większość 

z nich to tzw. parki wiejskie, z reguły o po-

dobnej strukturze i niewielkiej powierzchni. 

Ciekawe jest to, że parki grupują się w pew-

nych rejonach, np. w Kotlinie Jeleniogórskiej, 

podgórskim obszarze dawnych Prus. Często 

przebywały tam rodziny królewskie i wielu 

możnych ludzi, którzy budowali rezydencje 

wraz z sąsiadującymi parkami. Były one za-

kładane w ten sposób, aby po części naślado-

wać naturę, jednocześnie będąc parkami swo-

bodnymi, z dużymi polanami i skupieniami 

drzew. Sadzono tam wiele gatunków ozdobnych 

i aklimatyzowanych, gdyż właśnie w połowie 

XIX w. zaczęto doceniać rolę komponentu ro-

ślinnego. Biorąc pod uwagę walory botaniczne 

i dendrologiczne, kilkadziesiąt parków okre-

śliłbym jako ciekawe. Należą do nich z pew-

nością park w Wojsławicach –  Arboretum, 

parki w Maciejowcu i Karpnikach, oraz Park 

Paulinum w Jeleniej Górze. Oprócz tego, że 

obok majątku budowano okazały park, znacz-

ne tereny były kształtowane pod kątem kra-

jobrazowym. Na przykład, założenie w Bu-

kowcu tworzyło jedną całość z otaczającymi 

je parkami w Wojanowie, Łomnicy, Karpni-

kach i Mysłakowicach. Były one połączone 

systemem alei, strumieni, stawów i wzgórzami 

z wieżami widokowymi. Takich miejsc jest 

na Dolnym Śląsku dużo, lecz są niedocenia-

ne i powoli ulegają niszczeniu.

Jaki urząd podejmuje zabiegi pielęgna-
cyjne w parkach podworskich? Czy istnieją 
jakieś regulacje prawne w tym zakresie?

Każde działania dotyczące odnawiania 

parku powinien najpierw zaopiniować Wo-

jewódzki Konserwator Zabytków. Urząd ten 

wydaje pozwolenia, najczęściej w sprawach 

dotyczących wycinki drzew. Zdarza się, że je-

śli znajdzie się jakiś inwestor, często daje mu 
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Mgr Marek Malicki w parku w Borzygniewie, 
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się wolną rękę, gdyż w oczach urzędu lepiej 

jest pójść po myśli inwestora, niż pozostawić 

zapuszczony park. Często niestety dzieje się 

tak, że inwestorzy kształtując parki, wycinają 

cały podszyt, pozostawiając tylko stare drzewa. 

Wówczas park się starzeje, gdyż nie ma następ-

nych pokoleń. Także, przy wycięciu zbyt wielu 

drzew, zasłonięte dotychczas młode osobniki 

są narażone na intensywne podmuchy wiatru, 

w wyniku czego są przewracane.

Czy zdarzają się inne nieprawidło-
wości?

W parkach znajdujących się na terenie daw-

nych PGR-ów, a obecnie stanowiących własność 

skarbu państwa czyli „niczyją”, często obser-

wuje się nielegalną wycinkę drzew. Wycinane 

są te drzewa, które pasują do kominka, co jest 

niestety częstym zjawiskiem. Nie mówię tu 

o przypadkach, w których zalegające martwe 

drewno jest pozyskiwane przez biedniejszych 

ludzi, lecz o regularnej wycince kilkunastu 

arów takiego drzewostanu. Problemem par-

ków podworskich są również śmieci. Obiekty 

te często leżą poza terenem wsi, traktowane 

są więc jako miejsca niczyje, gdzie bezkarnie 

można wyrzucić wszystko. Usuwaniem śmieci 

powinna się zająć gmina. Karanie zaśmieca-

jących mandatami może pomóc, ale ważniej-

sze są akcje uświadamiające problem. Inną 

kwestią jest to, że ludzie mieszkający na wsi, 

którzy chcą legalnie wyrzucić śmieci, często 

nie mają takiej możliwości. Jeżeli firma ko-

munalna nie zabierze tych śmieci, to ludzie 

spalą na podwórku kanapę, ale już opony, gruz 

czy starą lodówkę wyrzucą do parku i mają 

problem z głowy. To zadanie gminy, aby za 

niedużą opłatą można było ten gruz wywieźć 

na wysypisko śmieci. Ważne jest, aby ktoś się 

zajmował tym problemem.

Jak powinno się pielęgnować parki 
podworskie?

Ze względu na istotne walory ekologiczne 

i biocenotyczne parków podworskich, najchęt-

niej widziałbym je pozostawione bez opie-

ki. Jeśli już ktoś przystępuje do odnawiania 

parku, na pewno nie zaleciłbym wycinania 

wszystkiego co jest krzewem, a także maksy-

malnego rozrzedzania drzewostanu. Dawne 

polany można odkrzaczyć, a drzewa zagraża-

jące bezpieczeństwu należy wyciąć. Powinno 

się jednak zostawić duże fragmenty w stanie 

dzikim. Parki podworskie mają odzwiercie-

dlać naturę, dlatego powinna znajdować się 

w nich część leśna, polana, zbiornik wodny, 

itp. Niestety, czasem zdarza się, że wycinane 

są wszystkie rośliny, przeoruje się grunt i wy-

siewa trawę. Park podworski powinien bardziej 

przypominać las, niż pole golfowe.

Park podworski w Borzygniewie od-
wiedził Pan osobiście...

Park był ciekawy, dominował w nim drze-

wostan rodzimy, ale znalazły się tam również 

gatunki introdukowane, m.in. klon pospoli-

ty w czerwonolistnej odmianie ‘Schwedleri’, 

kasztanowce, śnieguliczka i jaśminowiec. Cie-

kawym zjawiskiem było to, że dawna polana 

parku została zarośnięta przez pokrzywy. Bie-

rze się to stąd, że zaprzestano koszenia, a te-

ren jest wilgotny, co w połączeniu z dużym 

opadem materii organicznej z drzew dostarcza 

znacznych ilości azotu. Zwróciłem też uwagę 

na gatunki chronione, co prawda pospolite, ale 

jednak występowały. Pamiętam m.in. konwalię, 

bluszcz i barwinek, które często były sadzo-

ne w parkach podworskich. Godny uwagi był 

również duży zestaw gatunków leśnych.

MGR MICHAŁ ŚLIWIŃSKI
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Co chcemy osiągnąć

– Podniesienie świadomości ekologicznej 

w dziedzinie zarządzania energią.

– Podniesienie poziomu praktycznej wie-

dzy dotyczącej oszczędzania energii poprzez 

aktywną formę edukacji ekologicznej. 

– Promowanie środowiskowych zacho-

wań w celu wyzwalania inicjatyw proeko-

logicznych, poczucia ich społecznej i środo-

wiskowej użyteczności – powinno ono dawać 

satysfakcję z wnoszenia osobistego wkładu 

każdego obywatela w szczytny cel globalnej 

ochrony środowiska naturalnego.

Dlaczego w szkołach

– W budynkach szkolnych tkwią poważ-

ne możliwości oszczędzania energii; zmia-

na zachowań konsumentów energii poprzez 

wdrożenie prostych nawyków, np. zamykanie 

okien, zakręcanie kranów itp., umożliwia za-

oszczędzenie nawet do 10% energii.

– Szkoły są idealnym miejscem do pro-

mowania zrównoważonego rozwoju ener-

getycznego, są bowiem odwiedzane przez 

dużą liczbę osób, które dzięki praktycznym 

przykładom mogą upowszechniać wiedzę 

o oszczędzaniu energii w gospodarstwach 

indywidualnych. Chodzi przy tym też o to, 

żeby przyszłe pokolenia, edukowane ekolo-

gicznie, w bardziej odpowiedzialny sposób 

korzystały z energii i motywowały do oszczę-

dzania swoje rodziny.

Uczestnicy i struktura projektu

„Projekt 50/50 – bezinwestycyjne oszczę-

dzanie energii w szkołach wrocławskich i Do-

liny Baryczy” realizowany był w okresie od 

września 2009 r. do lipca 2010 r. przez Polski 

Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, przy 

współpracy Wydziału Edukacji Urzędu Miej-

skiego miasta Wrocławia, poprzez Zespół „Cen-

trum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży” 

i był dotowany przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu. W roku szkolnym 2009/2010 

w projekcie uczestniczyło łącznie 57 placówek 

edukacyjnych z Wrocławia i regionu Doliny 

Baryczy. W projekcie wzięło udział:

– 22 przedszkola,

– 16 szkół podstawowych,

– 12 gimnazjów,

– 7 szkół ponadpodstawowych.

Koordynacja projektu polegała na stwo-

rzeniu koncepcji merytorycznej, opracowa-

niu metod działania, nawiązaniu kontaktów 

z firmami energetycznymi oraz innymi pod-

miotami samorządowymi.

Zaangażowanie uczestników VI edycji 

było bardzo duże. Udało się wypracować sys-

tem pozwalający koordynatorowi prowadzić 

projekt o tak dużym zasięgu terytorialnym 

i tak dużej liczbie placówek edukacyjnych, 

zróżnicowanych pod względem wiekowym, 

zasobu wiedzy i umiejętności. Zgłoszone 

KRYSTYNA GANS

Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski aktywnie działa na rzecz kształtowania lokalnej polityki energetycznej 

i ochrony klimatu, promując poprawę efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom informacji w dziedzinie poszukiwania metod oszczędności energii, w Klubie od 

sześciu lat realizowany jest „Projekt 50/50 – bezinwestycyjne oszczędzanie energii”.

Projekt 50 /50
Bezinwestycyjne oszczędzanie energii w szkołach wrocławskich i Doliny Baryczy

VI edycja programu edukacyjnego
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Występ dzieci podczas zakończenia
Projektu 50/50 we Wrocławiu
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placówki uczestniczyły w poprzednich edy-

cjach projektu. 

Po akcji informacyjnej OD PKE w każ-

dej placówce została wyłoniona grupa ener-

getyczna, w której skład weszli uczniowie, 

nauczyciele i pracownicy administracyjni. 

Zadaniem każdej grupy energetycznej było 

upowszechnianie działań proekologicznych 

oraz systematyczne odczytywanie liczników 

zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody 

i wysyłanie do Polskiego Klubu Ekologicznego, 

pocztą elektroniczną, comiesięcznych rapor-

tów zużycia energii i wody w swojej placów-

ce. Z różnych powodów nie wszystkim uda-

wało się regularnie przysyłać sprawozdania. 

Najczęstszym problemem była dostępność do 

komputera, obsługa programu lub nieregular-

ne odczyty zużycia energii prowadzone przez 

firmy dokonujące odczytów. W realizacji pro-

jektu najlepiej wypadły działania edukacyjne, 

w których bezpośrednio zaangażowana była 

młodzież i dzieci przedszkolne.

Edukacja ekologiczna

W zakresie edukacji ekologicznej w szko-

łach, szczególny nacisk położono na zapo-

znanie uczniów, nauczycieli i pracowników 

administracji szkolnej z problematyką rynku 

energetycznego w Polsce. Prowadzono bardzo 

szeroko zakrojoną działalność edukacyjną po-

przez praktyczne działania uczniów i nauczy-

cieli, m.in. organizowano „tygodnie energe-

tyczne”, realizowano tematykę energetyczną 

na lekcjach różnych przedmiotów, przedsta-

wiano prezentacje multimedialne itp.

Praca została podzielona na tzw. bloki te-

matyczne, gdyż uczestnikami projektu były 

zarówno przedszkolaki, jak i licealiści. Inne 

metody pracy obowiązywały w przedszkolach, 

a inne wprowadzono w szkołach podstawowych, 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. 

W tej edycji projektu położono głównie nacisk 

na pracę w gimnazjach. Zorganizowano 5 se-

minariów tematycznych i 5 pokazów ekspe-

rymentów chemicznych oraz sesję posterową 

przygotowaną na zakończenie prac. Przepro-

wadzono 32 szkoleniowe seminaria etapowe 

dla poszczególnych grup, w tym 4 seminaria 

plenarne, na których wygłoszono 21 refera-

tów przedstawiających ogólną problematykę 

energetyczną Polski i świata; przeprowadzono 

16 pokazów eksperymentów przybliżających 

możliwości korzystania z różnych źródeł ener-

gii; wskazywano alternatywne źródła energii, 

niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego stosowania środków chemicz-

nych oraz wymieniano poglądy i doświadcze-

nia w pracy własnej poszczególnych placówek. 

Zorganizowano 7 warsztatów edukacyjnych, 

także w Parku Krajobrazowym Dolina Bary-

czy, wg Międzynarodowego Programu Badaw-

czego GLOBE oraz sesję naukową obejmującą 

prelekcję i badania fizykochemiczne atmosfery 

i hydrosfery. Organizowano wycieczki – m.in. 

dwie wycieczki do Podziemnego Magazynu 

Gazu w Wierzchowicach oraz, we współpra-

cy z Wydziałem Chemicznym Politechniki 

Wrocławskiej, do Instytutu Problemów Ją-

drowych w Świerku, gdzie oglądano reaktor 

atomowy „Maria” i wysłuchano dwóch wy-

kładów z pokazami o energii jądrowej i wyko-

rzystaniu promieniowania jonizującego. Zwie-

dzano również Rezerwat Paproci w Węgle-

wicach k. Wieruszowa, gdzie przedstawiciele 

Nadleśnictwa w Przedborowie zaprezentowali 

„Walory Rezerwatu Paproci w Węglewicach”, 

a Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych TPD 

w Głazie przedstawił „Środowisko gminy Ga-

lewice – Dolina rzeki Prosny”. Dla młodzieży 

szkół podstawowych i gimnazjów z Doliny Ba-

ryczy zorganizowano rejs statkiem po Odrze 

pod hasłem „Rzeka przyjazna miastu” i wy-

cieczkę pieszą – „Szlaki wodne Wrocławia” od 

Elektrowni Wodnej przy ulicy Grodzkiej i do 

Przystani Zwierzynieckiej. Dla przedszkolaków 

z Wrocławia, tj. przedstawicieli 13 przedszko-

li z nauczycielami, przeprowadzono edukację 

przyrodniczą w Dunkowej k. Sułowa pt. „Eko-

spotkania u bocianów”, podczas której dzieci 

poprzez zabawę poznawały życie bocianów 

i oglądały baterie słoneczne zamontowane 

w różnych miejscach Parku Krajobrazowego 

Dolina Baryczy. Dla przedszkolaków z Doliny 

Baryczy zorganizowano, na przystani żeglar-

skiej Fundacji Hobbit we Wrocławiu, spotka-

nie integracyjne „Kolorowe zabawy z wiatrem, 

słońcem i wodą”.

Ideę oszczędnego korzystania z energii 

i wody uczestnicy projektu zaprezentowa-

li w konkursie pt. „Energia – oszczędzam 

i uczę oszczędzać”. Prezentacji dokonano 

w szkołach macierzystych oraz, na zakoń-

czenie projektu, w Gimnazjum w Sułowie 

i w Zespole Szkół Nr 25 we Wrocławiu. Kon-

kurs o energii zainteresował uczniów, którzy 

wykazali się dużą pomysłowością różnych 

form oszczędzania energii. Obejmował on 

10 następujących kategorii: plakat – w róż-

nych przedziałach wiekowych, prezentacje 

multimedialne, przedstawienie, inscenizacja, 

fraszka/wiersz, piktogram, ulotka, gazetka, 

film, rzeźba/ekokrasnal, inne formy – mo-

dele, makiety, kalendarze itp.

Podsumowanie projektu

Największe zainteresowanie wśród uczest-

ników wzbudził konkurs dotyczący energii. 

Wpłynęło na niego ponad 500 prac, z których 
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Mały poczęstunek w czasie przerwy
między wykładami
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Wręczanie nagród
w Gimnazjum w Sułowie

wyłoniono najlepsze i nagrodzono na czerwco-

wych spotkaniach podsumowujących projekt 

(w Gimnazjum w Sułowie, w Zespole Szkół 

Nr 25 we Wrocławiu, a dla przedszkolaków 

Wrocławia i Doliny Baryczy – na Przystani 

Żeglarskiej Fundacji Hobbit we Wrocławiu). 

Najwięcej prac wykonano w kategorii plakat, 

prezentacja multimedialna, gazetka, ulotka, 

piktogram, rzeźba. Bardzo ciekawe i pomy-

słowe były scenariusze inscenizacji, zwłasz-

cza przedszkolaków i uczniów szkół podsta-

wowych. Wśród starszej młodzieży domino-

wały prezentacje multimedialne i własne po-

mysły, na przykład modele farm wiatrowych 

uczniów z Zespołu Szkół Nr 18 we Wrocławiu, 

model domu energooszczędnego, kalendarz, 

urządzenia techniczne uczniów z IV Liceum 

Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Wszyst-

kie wyróżnione prace nagrodzono dyplomami 

oraz cennymi nagrodami książkowymi i rze-

czowymi, ponadto koordynatorzy i dyrekto-

rzy placówek otrzymali dyplomy uczestnic-

twa w projekcie. Wyróżnieni koordynatorzy 

oprócz dyplomów otrzymali również cenne 

nagrody rzeczowe, a Wydział Edukacji Urzę-

du Miejskiego we Wrocławiu dla najlepszych 

placówek ufundował nagrody finansowe.

W zakończonej szóstej edycji „Projektu 

50/50” najlepsze wyniki uzyskały następu-

jące placówki:

– przedszkola: Przedszkole nr 126, 141, 

146, 105, 106, 58, 77 i 22 we Wrocławiu,

– szkoły podstawowe: Sportowa nr 46, Szkoła 

Podstawowa nr 90, 119, 118 i 67 we Wrocławiu 

oraz Szkoła Podstawowa w Dunkowej,

– gimnazja: Gimnazjum nr 4 i 28 we Wro-

cławiu, Gimnazjum w Sułowie i Gimnazjum 

we Wróblińcu,

– szkoły ponadgimnazjalne: Zespół Szkół 

nr 25, Zespół Szkół Ekonomiczno-Admini-

stracyjnych, Zespół Szkół nr 3, IV Liceum 

Ogólnokształcące we Wrocławiu oraz Zespół 

Szkół i Przedszkola w Krośnicach

Efekty projektu

W projekcie edukacyjnym „50/50” udział 

brało 57 placówek edukacyjnych. Bezpośred-

nio w zadaniu uczestniczyło ponad 1200 osób, 

w tym uczniowie, nauczyciele i przedstawiciele 

administracji. „Projekt 50/50” spełnił oczeki-

wania uczestników, tj. pogłębił świadomość 

celowości oszczędzania energii i wpłynął na 

kształtowanie postaw proekologicznych.

Umiejętności nabyte przez uczestników 

projektu to przede wszystkim:

a) świadome i oszczędne sposoby ko-

rzystania z różnych źródeł energii w szkole 

i w domach rodzinnych;

b) poznanie przydatności omawianych 

zagadnień w życiu codziennym – ucznio-

wie zatem nauczyli się:

– systematycznie odczytywać liczniki ener-

gii elektrycznej, aby na bieżąco reagować na jej 

nadmierne zużycie, poznali sposoby obliczania 

kosztów zużycia energii, nauczyli się oszczę-

dzać media i obliczać budżet domowy, 

– tworzyć dokumentację comiesięcznego 

zużycia energii we własnym domu, 

– prezentować na forum publicznym in-

formacje z wykorzystaniem technik multi-

medialnych, 

– pracować w zespole, prowadzić dialog 

oraz słuchać;

c) integracja środowisk miejskich i wiej-

skich.

Korzyści dla placówek to:

– oszczędności finansowe;

– wzbogacenie metod uczenia, wspiera-

nie i rozwijanie uzdolnień uczniów;

– szkolenia pracowników administracji;

– przełamanie stereotypów nieprzydatno-

ści wiedzy zdobytej w szkole i na zajęciach 

pozalekcyjnych.

Efektem projektu jest wydanie 500 eg-

zemplarzy materiałów informacyjno-szko-

leniowych wraz z płytą, zawierających refe-

raty, scenariusze doświadczeń chemicznych 

i ciekawych warsztatów edukacyjnych. Ma-

teriały będą rozprowadzane nieodpłatnie we 

wszystkich placówkach i wśród koordynato-

rów oraz osób zainteresowanych projektem. 

W celach promocyjno-informacyjnych wy-

dano ulotkę, która będzie także reklamą dla 

przyszłych edycji projektu.

Łącznie podczas VI edycji projektu przy-

gotowano 32 seminaria i wygłoszono 21 refera-

tów, przeprowadzono 16 pokazów doświadczeń, 

 sesję naukową, 7 warsztatów proekologicznych 

na różnych poziomach kształcenia oraz 6 wy-

cieczek dydaktycznych. Zorganizowano wy-

stawy prac konkursowych na podsumowaniu 

projektu i w szkołach macierzystych.

Projekt „50/50 – bezinwestycyjne oszczę-

dzanie energii w szkołach wrocławskich i Do-

liny Baryczy”, realizowany w aktywnej formie 

edukacji ekologicznej, wpłynął na postawy pro-

ekologiczne jego uczestników. Zaangażowanie 

uczniów, nauczycieli, rodziców i przedstawicieli 

władz lokalnych w projekcie zwiększyło moż-

liwości poprawy efektywności energetycznej. 

Każdy uczestnik projektu, poprzez oszczędność 

w zużyciu energii, przyczynił się bezpośrednio 

do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w skali 

globalnej, co dało znaczący wkład regionu dol-

nośląskiego w ochronę środowiska, tzn. dało 

wymierny efekt ekologiczny, a także finanso-

wy – mniejsze rachunki za energię.

MGR KRYSTYNA GANS

fotoreportaż

na ostatniej stronie!
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O starości nie jak zwykle...
To był chyba koniec lipca, gdy podsłuchałam w autobusie 

dyskusję dwóch starszawych pasażerek. Siedziały za mną 

komentując upał nie do zniesienia. Zaczęło się od narze-

kania na zmęczenie – na to, że w nocy nie mogą spać i że 

dłużej tego nie wytrzymają.

SSłowa pasażerek wpadały w moją też otępiałą przez gorąco głowę, 

wymieszane z całym tym autobusowym gwarem, do którego z ko-

nieczności przywykłam. Usłyszawszy jednak słowa: „zmiany klimatu”, 

na które jestem zawodowo uczulona, zaczęłam słuchać z uwagą. Jedna 

pani drugiej pani próbowała wytłumaczyć, dlaczego nagle u nas takie 

tropikalne upały. Zauważyłam, że ta pierwsza pani wykazywała nie 

tylko wysoki poziom świadomości ekologicznej, ale i jednoznaczne 

stanowisko w tej materii. Bardzo sztywne jednak, gdyż nie dopuszczała 

innej opcji dla zmian klimatu jak to, że jest to NASZA wina. Druga 

pani początkowo słuchała, ale w końcu nie wytrzymała i przerwała: 

„Mówi pani to, co w radio i telewizji, a przecież oni sami nie wiedzą. 

Po mojemu to wszystko się dzieje dlatego, że Ziemia się starzeje i nie 

panuje nad wszystkim, tak jak i ja już nie panuję!”...

Zamyślona, nie zauważyłam kiedy wysiadłam i jak automat ru-

szyłam w kierunku domu. Myślami szukałam odpowiedzi na pytania 

„co to jest starość?” i „czy to możliwe, że Ziemia też się starzeje?”. 

Na dachu mojego domu siedziało stadko szpaków. „Ile one mają lat” 

– pomyślałam. Są jeszcze młode, czy już stare, a może tylko „mają 

już z górki”? Czy one też, tak jak my, komplementują się czasem, 

ćwierkając „stary, co ty wygadujesz, jesteś jeszcze młody!” Ile lat 

musi mieć szpak, by bez obrażania nazwać go starym?...

W domu włączyłam komputer (niestety jest już trochę stary i bar-

dzo spowalnia) i połączyłam się z Wikipedią, by dowiedzieć się cze-

goś o tej starości. Definicja nawet mi się spodobała, bo można ją było 

dopasować do stwierdzenia pani z autobusu. Informowała bowiem, 

że „starzenie się to zmniejszanie zdolności do odpowiedzi na stres 

środowiskowy...”, a więc jest to efekt zaburzenia homeostazy środo-

wiska. A nikt chyba nie wątpi, że Ziemia obraca się w środowisku 

Wszechświata z zaburzoną homeostazą, więc i nie ma się co dziwić, 

że się starzeje. Mnie jednak w tym momencie zainteresowało coś 

bardziej prozaicznego niż Wszechświat. 

PPostanowiłam, że zanim sama się zestarzeję, a mam już ostro 

z górki, dowiem się jak długo żyją różne zwierzęta, które nas ota-

czają. Jako pierwsze przyszły mi na myśl sikorki, które baraszkują 

na mojej gruszy. Czy większość z nich to te same od lat? Od ilu lat?.. 

Czy ten krzyżak, który codziennie tka pajęczynę u sklepienia moje-

go balkonu, to TEN SAM osobnik, który robił to rok temu, a może 

i dawniej? Czasem, gdy goszczę na balkonie kogoś, kto pająków nie 

znosi, niszczę pajęczynę, ale życia mu nie odbieram. Krzyżak z mo-

jego balkonu może być już starym dziadkiem! Tylko... ile lat ma stary 

dziadek krzyżak? W Wikipedii odpowiedzi nie znalazłam.

Łatwiej poszło mi z sikorkami, bo już z pierwszej książki o pta-

kach jaką miałam pod ręką dowiedziałam się, że te wesołe ptaszki 

żyją średnio 10 lat, aczkolwiek niektórzy badacze dopuszczają możli-

wość spotkania i 15-letniej bogatki. Najstarsza, odnotowana na pod-

stawie obrączki, miała 12 lat. Tak więc, zestarzałe bogatki z mojego 

ogródka mogą pamiętać jak się tutaj wprowadziłam!

Wiedzę o długości życia ptaków zdobywa się głównie dzięki ich 

obrączkowaniu. Na taki sposób śledzenia życia ptaków wpadł ponad 

sto lat temu pewien duński nauczyciel biologii. Dzięki temu wiemy, 

że dłużej od sikorek żyją jerzyki, bociany, myszołowy, a krócej wróble, 

zięby, szczygły i, często mylone z wróblami, mazurki. Jeszcze dłużej 

żyją szpaki (to one były pierwszymi obrączkowanymi ptakami) i mu-

chołówki żałobne. Dzięki metodzie obrączkowania wiemy, że ptaki, 

których środowisko życia związane jest z morzem, żyją dłużej od lą-

dowych. Niedawno angielskie media informowały o spotkaniu rybitwy 

popielatej, której założono obrączkę 30 lat temu. Wśród najstarszych 

ptaków wymienia się też albatrosa wędrownego, którego wiek sięgał 

70 lat! Tylko dlatego, że jest prawie rówieśnikiem niektórych moich 

przyjaciół, nie odważę się powiedzieć o nim, że był stary!

TTrudniej jest znaleźć odpowiedź na pytanie o długość życia owa-

dów. Podręczniki informują, że większość z nich żyje krócej niż 

rok. Na przykład mucha około miesiąca, karaluch 40 dni, komar do 

dwóch miesięcy, a mrówki tylko czasem przekraczają swoim wiekiem 

jeden rok. Poszukując w internecie danych na temat wieku owadów, 

natknęłam się na sprzeczne informacje, a także na ewidentne nie-

porozumienia. Wiąże się to z tym, że owady przechodzą w swoim 

życiu cykle rozwojowe mogące nieźle skomplikować obserwacje 

długości ich życia. Jest taka cykada (inna jej nazwa to piewik), któ-

ra ma w nazwie łacińskiej „siedemnaście”. Ktoś związał tę nazwę 

z długością jej życia, a tymczasem dotyczy ona faktu tak długiego 

rozwoju larwalnego. Co prawda postać dojrzała tylko nieznacznie 

wydłuża jej życie, ale fakt jest faktem. 

Faktem jest i to, że długość życia różnych gatunków nie prze-

stała mnie interesować i chętnie poświęciłabym temu więcej czasu, 

gdyby nie fakt, że i ja się starzeję.

DR MARIA KUŹNIARZ

MARIA KUŹNIARZ
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członek, tel. 71 337 07 41

mgr Eugeniusz Wezner
członek, tel. 76 852 68 69

e-mail: eugeniuszwezner@wp.pl

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

czynne jest w poniedziałki i czwartki 
w godzinach od 1500 do 1800
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