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to mi daje oddech
„Zaopatrzeni w gigantyczne respiratory, idziemy wam na spotkanie”
– pisał Bruno Jasieński w swoim
manifeście do narodu polskiego
w sprawie natychmiastowej
futuryzacji życia. „Zielone Miasto”
także postuluje natychmiastową
futuryzację życia. Ma ona dzisiaj
kolor zielony, a naszymi respiratorami są: zielona polityka, zielona
cywilizacja i zielony styl życia.
Bieżący numer „Zielonego
Miasta” poświęcamy oddechowi.
Przykładamy zieloną matrycę do
naszych współczesnych miast
i pod różnym kątem sprawdzamy

świeżość ich oddechu. Prezentujemy dotleniacze, urządzenia przeciwpyłowe, pojazdy zeroemisyjne
i miasta przyszłości. Głosimy supremację świeżego powietrza nad
wydechem samochodowych rur,
opisujemy strategie „oddechowego przetrwania”. Pokazujemy, jak
dodać nowego smaku posiłkom
na świeżym powietrzu. Zbieramy świadectwa potwierdzające,
że tym, co daje nam oddech, są
pasja i życie w zgodzie ze sobą
– innymi słowy: zrównoważony
rozwój wewnętrzny.
Zapraszamy do lektury.
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oddechowy
niezbędnik
mieszczucha
Tam, gdzie nie ma dobrej polityki dotyczącej jakości
powietrza, trzeba wdrożyć indywidualne strategie
oddechowego przetrwania: przywdziać różne
antypyłowe zbroje, zdać się na artystów, handlowców,
architektów, farmaceutów, kreatorów mody itd.

FOTO: PHIL WHITEHOUSE

Tlen za pieniądze
Popularność zdobył głównie pośród
zapracowanych mieszczuchów
w Japonii, ale także w Europie i Stanach Zjednoczonych. Dostępny jest
w sprayu i puszce, bezzapachowy
lub aromatyzowany, np. o zapachu
mięty lub grapefruita. W tlenowych
barach dostarczany przy dźwiękach
muzyki. Ma zapewniać m.in. lepszą
koncentrację, uwalniać od bólu głowy i stresu, zwiększać wydolność
organizmu.
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Maska antypyłowa

FOTO: TREY RATCLIFF

To niezbędnik mieszczucha wszędzie
tam, gdzie zanieczyszczenie powietrza przekracza normy. Szczególnie
popularna w Azji. Chroni przed
pyłem i brudem, podlega modowym trendom. Dostępna w różnych
kształtach, kolorach i wzorach,
gruba lub cienka, z filtrem
z węgla aktywnego albo z organicz-

nej bawełny, czy też przezroczysta,
zachwalana jako ekologiczna (wielokrotnego użycia) i nie niszcząca
makijażu. Powinna chronić przede
wszystkim przed małym wielkim
wrogiem miejskiego oddechu –
cząsteczką PM10, jedną z najmniejszych cząstek stałych zanieczyszczeń, obecną w pyle zawieszonym,
wytwarzanym przez ruch uliczny,
przemysł i urządzenia grzewcze.

Cząsteczka jest mikroskopijna,
poniżej 10 mikronów (1/10 średnicy
ludzkiego włosa), i bez przeszkód
przenika do organizmu, docierając
do wszystkich zakątków płuc.
W najbardziej zanieczyszczonych
miastach przy jednym oddechu
wdycha się ich około 50 milionów.
W Polsce najwięcej cząstek PM10
jest w powietrzu krakowskim,
najmniej – w Gdańsku.

FOTO: MAGGIE HOFFMAN

Ogród na dachu
Indywidualna „grządka” tlenu. Może
przyjmować formy grupowego
i systemowego poprawiacza jakości
powietrza. Tak dzieje się w Pekinie –
najbardziej zanieczyszczonym mieście
na świecie – gdzie do zakładania ogrodów na dachach zachęcają władze
miasta. Tylko w 2012 r. na zakładanie
ogrodów na publicznych budynkach
przeznaczyły ponad 1,5 mln dolarów. Dziś w Pekinie jest ponad milion
ogrodów na dachach, głownie na
budynkach centralnych władz, szpitali
i szkół. Potrzeba ich jednak znacznie

więcej, bo stolica Chin jest tak mocno
zanieczyszczona, że – choć brzmi to
paradoksalnie – oddychanie przez
znaczącą część roku jest tam szkodliwe dla zdrowia. Zdarzają się dni, gdy
zanieczyszczenie nie tylko przekracza
wszelkie normy, ale nie mieści się
w przyjętej skali.
Głównymi sprawcami zatrucia powietrza są węgiel, który stanowi podstawę
energetyki w Pekinie (połowa światowego wydobycia węgla spalana jest
w Chinach), oraz samochody – jest ich
w stolicy Chin 5 mln (szacuje się, że
tygodniowo na pekińskie drogi wyjeż-

FOTO: FOUNDRY PARKLNN

Kremy miejskie
Określenie „kremy miejskie” ukuto dla
mazideł zaprojektowanych specjalnie
pod kątem miejskiego zanieczyszczenia. Oprócz ochrony przed metalami
ciężkimi, dymem i innymi zanieczyszczeniami, dostarczają więcej tlenu niż
tradycyjne kremy, lub przyspieszają
jego transport. Dzięki nim skóra mieszczuchów ma się szybciej regenerować.
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dża 10 tys. nowych aut). W 2007 r.,
aby poprawić jakość powietrza przed
olimpiadą, władze wprowadzały ograniczenie ruchu samochodów w mieście
o połowę: samochody o numerach
parzystych i nieparzystych wyjeżdżały
do miasta na zmianę co drugi dzień.
W ten sposób codziennie było ich
o 1,3 mln mniej w codziennym ruchu.
Dziś reglamentuje się liczbę zarejestrowanych w mieście samochodów,
a korki uliczne są tak duże, że
w zasadzie nie sposób się poruszać.
Większość (70%) kierowców w Pekinie
ocenia warunki poruszania się po mieście jako bardzo złe.
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Dotleniacz
Tlenowa wyspa. Jednostkowa, ale słynna.
Mowa o instalacji artystycznej w przestrzeni publicznej, powstałej na skwerze
przy placu Grzybowskim w Warszawie.
Był to staw z nenufarami i krzewami wokół, zaopatrzony w urządzenia ozonujące
powietrze i wytwarzające mgłę, otoczony
siedziskami dla ludzi, aby mogli przyjść
i w przestrzeni publicznej powdychać trochę świeżego powietrza. Dotleniacz działa
do dziś, chociaż w zmienionej formie.
Instalację stworzyła Joanna Rajkowska
– artystka, która wniosła do Warszawy
nowy wymiar mentalnego oddechu
i świeżego powietrza – wpuściła do
stolicy Polski różnorodne konteksty.
Jej najsłynniejsza praca to palma na
rondzie de Gaulle’a – jeden z symboli
nowoczesnej Warszawy.

FOTO: WARSZAWA.WIKIA.COM

Wym
Wymowny
gadżet. Sprzedawany pośród wielu innych
wa
pamiątek przez drobp
nych handlarzy
w starym miasteczku
Guarda w Portugalii.
Dźwignią handlu
tlenem jest tam
mocno zakorzeniony miejscowy
mit, jakoby powietrze w Guarda
było krystalicznie
czyste i najzdrowsze. W setkach
innych miast,
także w Polsce –
np. w najbardziej
zatrutym mieście,
Krakowie – można
by pomyśleć o gadżecie „odwrotnym”,
np. „Fetor z miasta X
w próbówce” – oryginalne i oparte nie na micie,
lecz n
na faktach.
FOTO: JD HANCOCK
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to mi daje
oddech
Oddech w życiu można złapać na tysiąc
sposobów: tańcząc z ogniem, pracując
z wiatrem, oczyszczając umysł.
Generalnie – to pasja daje oddech.

FOTO: PIOTR PĘDZISZEWSKI

Lekcja życia z ogniem
Działalność w Mamadoo zaczęła się dla nas
bardzo niewinnie i niepozornie – jako hobby
i „zajawka”, a przerodziła się w aktywność, która
radykalnie poszerzyła nasze horyzonty i oczekiwania zawodowe oraz prywatne. Działanie na
polu sztuki nowej i w naszym kraju mało rozwiniętej dawało nam dużą swobodę, ale początki nie
były proste. To mieszanka naszych charakterów
sprawiła, że zaczęłyśmy krok po kroku osiągać
wszystko, czego po całym przedsięwzięciu oczekiwałyśmy, a nawet więcej. Mamadoo stało się dla
nas źródłem samospełnienia na wielu poziomach:
sposobem na zarobek – idealnym w czasie naszego studenckiego życia, drzwiami do międzynarodowych festiwali (m.in. w UK, Turcji, Niemczech,
Grecji, Włoszech, Nowej Zelandii; za nasz największy sukces uważamy występy na dwóch edycjach
Glastonbury Festival), sposobem na poznawanie
niezwykłych ludzi i inicjatyw, drogą samorozwoju.
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NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ NIE BYŁO TO, CO NAJBARDZIEJ
NIEZWYKŁE Z ZEWNĄTRZ – PRACA Z OGNIEM, WYJAZDY
ZAGRANICZNE, MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY.
NAJWAŻNIEJSZA OKAZAŁA SIĘ LEKCJA ŻYCIA, KTÓREJ
ZAPEWNE DOŚWIADCZAJĄ WSZYSCY PRÓBUJĄCY POWOŁAĆ
DO ŻYCIA JAKĄKOLWIEK GRUPĘ BĄDŹ IDEĘ: TEATR
AMATORSKI, DRUŻYNĘ SPORTOWĄ CZY NOWATORSKI PROJEKT.
FOTO: PIOTR PĘDZISZEWSKI

Największą wartością nie było jednak to, co najbardziej niezwykłe z zewnątrz – praca z ogniem,
wyjazdy zagraniczne, międzynarodowe projekty.
Najważniejsza okazała się lekcja życia, której
zapewne doświadczają wszyscy próbujący powołać do życia jakąkolwiek grupę bądź ideę: teatr
amatorski, drużynę sportową czy nowatorski
projekt. Metody pracy w grupie, samodyscyplina, kreatywne rozwiązania, wspólne przeżywanie sukcesów i porażek, budowanie wizerunku,
współpraca z interesującymi ludźmi, ﬁrmami
czy instytucjami – to część tego, co – oprócz
„władania ogniem” – wyniosłyśmy z grupy po
kilku latach jej istnienia.
Pod tym względem czujemy się spełnione, a grupa jest dla nas trampoliną do naszych kolejnych
wspólnych bądź indywidualnych działań. Część
z nas wykorzystuje swoje doświadczenie nabyte
w Mamadoo w bardzo konkretny sposób, np. Kin-

ga i Monika organizują m.in. Festiwal Rytmu i Ognia FROG.
Ale też wszystkie wyniosłyśmy z tych wspólnych lat niewymierne korzyści i doświadczenie. Obecnie Mamadoo nie jest
głównym obszarem naszej działalności i jest dla nas ważne
o tyle, o ile niesie nowe możliwości, wyzwania i przyjemności.
Nasze dalsza działalności jest zatem zależna od tego, jak
długo te aspekty będziemy w niej odnajdowały. Nie mamy
w tym względzie konkretnych planów. Z chęcią angażujemy
się w międzynarodowe inicjatywy, jak Festiwal Festa del Fuoco
na włoskiej wyspie Stromboli, który jest szansą na wymianę
doświadczeń i wspólną pracę z artystami z całego świata.
Pozostajemy aktywne w aspekcie komercyjnym, ale obecnie
możemy sobie pozwolić na wybór typu imprezy, w jaką się
angażujemy.
MAMADOO
ISTNIEJĄCA OD 2004 R., PIERWSZA I PRZEZ WIELE LAT JEDYNA ŻEŃSKA GRUPA
FIRESHOW W POLSCE. WYRÓŻNIA SIĘ ORYGINALNYMI POMYSŁAMI, RADOSNĄ
FORMUŁĄ, PROFESJONALIZMEM I DOPRACOWANIEM POKAZÓW NA RÓŻNYCH
POZIOMACH. CZŁONKINIE: KINGA KUCZYŃSKA, MONIKA DERDA, ANNA DERDA
I MIROSŁAWA LEŚNIEWSKA.
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Praca z wiatrem
Krajobraz z wiatrakami to jeden z moich ulubionych widoków w Polsce. Kojarzy mi się z tym, co
dla mnie ważne: stabilnym klimatem, jakością
życia; przywodzi na myśl żyjące rafy koralowe,
niezagrożone wyginięciem niedźwiedzie polarne, całe lodowce, miasta przybrzeżne bez powodzi. Praca przy wietrze, z wiatrem, to moim
zdaniem działanie na rzecz spraw kluczowych.
Daje mi mocne poczucie bycia pożytecznym,
także ﬁnansowo, bo wiatr to świetna „maszynka do robienia pieniędzy”. Dzięki wiatrakom
rozwijają się samorządy lokalne, biedne gminy
się bogacą, a właściciele gruntów nie tylko
zarabiają na dzierżawie, ale – co najważniejsze
– są w stanie dalej upraw ziemię.
Gdy płacę rachunki za prąd, gdy widzę zniszczone środowisko, gdy z niepokojem śledzę
informacje o skażeniu radioaktywnym, gdy
widzę, że za większością wojen stoi „interes
energetyczny” – przychodzi mi na myśl wierszyk
Juliana Tuwima o sterczącym w ścianie małym
pstryczku-elektryczku. Tuwim pisał: „bardzo

łatwo, pstryk i światło”, i nie miał racji. Jest trudno,
drogo, szkodliwie i niebezpiecznie. A moja praca
w energetyce odnawialnej przywraca nadzieję, że
może „pożyczone” od przyszłych pokoleń środowisko oddamy wnukom w dobrym stanie. Ta nadzieja
daje mi przyjemność z pracy, wiarę w sens działania, a co najważniejsze – oddech. Dobry oddech,
czystym świeżym powietrzem. Cieszy mnie, że
ludzie coraz częściej mają świadomość, że trzeba
walczyć o świeże powietrze na naszej planecie.
Inicjatywa www.uratujwiatraki.pl cieszy się ogromnym poparciem, a światowe obchody Dnia Wiatru,
15 czerwca, są coraz popularniejsze. To mi daje
oddech. Na ostatnie pytanie z wiersza Tuwima
„I stąd światło?, odpowiadam – oby było z wiatraków. Wszystkim nam będzie się wtedy znaczniej
łatwiej oddychało.
PIOTR BINIEK
PRACOWNIK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ENERGETYKI
WIATROWEJ WWW.PSEW.ORG.PL

PRACA PRZY WIETRZE, Z WIATREM,
TO MOIM ZDANIEM DZIAŁANIE
NA RZECZ SPRAW KLUCZOWYCH.
DAJE MI MOCNE POCZUCIE BYCIA
POŻYTECZNYM, TAKŻE FINANSOWO,
BO WIATR TO ŚWIETNA „MASZYNKA
DO ROBIENIA PIENIĘDZY”.
FOTO: ARCH. PRYW.
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ZOSTAWIŁAM DUSZNĄ
PRACĘ W KORPORACJI,
ABY CIESZYĆ SIĘ
PRZESTRZENIĄ, JAKĄ
STWARZA MI ROBIENIE
TEGO, CO KOCHAM.
PRACUJĘ Z PASJĄ,
CO PRZYNOSI MI TEŻ
FINANSOWY SPOKÓJ.
FOTO: GRZEGORZ PROTASIUK

Osadzenie w teraźniejszości
Świadomy oddech przyszedł do mnie z góry. Kiedy
jako dwudziestoletnia dziewczyna, w palącym słońcu,
zdobyłam Sławkowski Szczyt po słowackiej stronie Tatr,
moim oczom ukazały się oszałamiająca panorama gór
oraz siedzący na skale taternik. Żałowałam potwornie,
że nie mam aparatu fotograﬁcznego, bo tu taka widoczność! Taternik mnie pocieszył, że jeśli będę patrzeć
uważnie, robiąc przy tym trzy głębokie oddechy, widok
zapadnie we mnie już na zawsze. I tak się stało – zamykam teraz oczy i widzę ten przestrzenny obraz.
Minęło 20 lat i oto zajmuję się oddechem zawodowo.
Zostawiłam duszną pracę w korporacji, aby cieszyć się
przestrzenią, jaką stwarza mi robienie tego, co kocham.
Pracuję z pasją, co przynosi mi też ﬁnansowy spokój.
Do teraz też, ilekroć mnie coś zachwyci, np. ceglana
czerwień domów w moim mieście, patrzę na nie i robię
trzy długie wdechy i wydechy.
Uważny oddech pozwala mi zauważyć chwilę, która
właśnie trwa – oto robię wdech, oto robię wydech –
żyję. To jest bardzo prosty sposób na osadzenie się
w tu i teraz, trudne jest tylko pamiętanie, aby to robić.
Dlatego, gdy poruszając się po mieście zatrzymuję się
na czerwonym świetle, nawykowo już wykorzystuję tę
chwilę na obserwację oddechu (bo nawyki, jak wiadomo, czasu nie zajmują).

Obserwowanie swojego oddechu ułatwia mi kontakt
z samą sobą, dzięki czemu moje relacje z innymi
stają się głębsze. Stanowi on również dla mnie
dodatkową informację o tym, co tak naprawdę się
dzieje – coraz częściej słucham tego, co mówi mój
oddech (czy płynie, czy może robi się płytki), a mniej
tego, co podpowiada głowa. Oddech dotąd mnie nie
zawiódł, podczas gdy tzw. racjonalne decyzje podejmowane z głową, ale ignorujące sygnały płynące
z innych części ciała, zawsze okazywały się błędne.
Wydłużanie wydechów pozwala mi uspokoić się
w stresujących sytuacjach, np. podczas porodu.
Dziewięć lat praktykowania jogi zaprocentowało
idealnie w tym jakże ważnym wydarzeniu – oddech
sam mnie prowadził, pozwalał zredukować ból skurczy porodowych i przynosił wytchnienie w przerwach
między nimi. To było to! I oto w czerwcu ubiegłego
roku pojawiła się w moim życiu mała córeczka Olga,
która okazała się wybitną nauczycielką cierpliwości.
Gdy czuję, że jeszcze moment, a wyjdę z siebie,
zatrzymuję się na chwilę, robię kilka powolnych
oddechów i znów kocham ją nad życie. Świadome
oddychanie jest narzędziem nie do przecenienia –
pozwala zwolnić i osadzić się w teraźniejszości,
a to jest dla mnie podstawą szczęśliwego życia.
BODZIA MATULANIEC
ZAŁOŻYCIELKA SZKOŁY JOGABO DZIAŁAJĄCEJ W GDAŃSKU I WARSZAWIE, JEDYNA W POLSCE DYPLOMOWANA NAUCZYCIELKA RESTORATIVE
YOGI, WWW.JOGABO.PL
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Oczyszczenie
Po całym dniu pracy przy komputerze, połączonej z napięciem, staraniem, żeby dotrzymać terminów, często ze stresującymi sytuacjami i zdenerwowaniem, wreszcie wychodzę
z domu. Zamierzam przebiec swoje 10 km,
bez względu na pogodę. Zresztą im gorsza
pogoda, tym lepiej. Kiedy jest zimno, zacina
deszcz, wieje silny wiatr, wszystkie trudne
sytuacje, które wydarzyły się w ciągu dnia,
nagle przestają być istotne. Kiedy zaczynałam
biegać, brałam ze sobą na treningi odtwarzacz
MP3 z muzyką albo audiobookiem. Teraz nie
biorę. Wykorzystuję ten czas, żeby opróżnić
głowę. Najlepiej w tym czasie w ogóle nie
myśleć. Czasem jednak jakiś problem zaprząta mnie tak intensywnie, że myśli ze zdwojoną
siłą atakują aktualnie niczym niezajęty umysł.
Wtedy pozwalam im płynąć. Każdy intensywny wysiłek ﬁzyczny powoduje wydzielanie
endorﬁn, czyli tzw. hormonu szczęścia. Początkowa frustracja, gniew czy zniechęcenie
w czasie biegu powoli ustępują, niezauważalnie przekształcając się w spokój i błogość.
Przychodzi odprężenie i ulga. Nierozwiązywalne, zdawałoby się, problemy, stają się banalnie proste. Intensywne myślenie uspokaja
się, wycisza. Do domu wracam radosna, pełna
pozytywnego nastawienia do życia.

Oprócz moich codziennych „dyszek”, w weekendy wydłużających się do „dwudziestek”, trzykrotnie przebiegłam
maraton. To już zupełnie innego rodzaju doznanie. Pierwsze 20–25 km upływa pod znakiem spotkań towarzyskich,
rozmów, żartów. Miły sposób spędzenia czasu z miłymi
ludźmi. Około 30. kilometra bieg zaczyna stawać się
przeżyciem ekstremalnym. Rozmowy dawno się skończyły.
Myśli się rozpłynęły. Bolą kostki, kolano, ramię. Nogi stają
się strasznie ciężkie. Każdy następny kilometr jest coraz
dłuższy. Wiem, że nie mogę przejść w marsz, bo jeśli się zatrzymam, to koniec. Nie wiem, czy dobiegnę do mety. Mam
wrażenie, że nie przebiegnę nawet następnego kilometra.
Obiecuję sobie, że będę biegła tak długo, jak tylko będę
mogła. Zaczynam liczyć kilometry. To mój sposób na przetrwanie. Z każdym oddechem powtarzam sobie w myślach:
„31, 31, 31, 31…”, dopóki nie zobaczę tabliczki z oznaczeniem następnego kilometra. To jest medytacja. Po jakimś
czasie umysł staje się zupełnie pusty. Ciało przestaje boleć,
ograniczenia przestają istnieć. Okazuje się, że ból, zmęczenie, niewygoda, to tylko konstrukcje umysłu, które zostają
gdzieś za mną. Teraz można nawet przyśpieszyć. Jestem
zupełnie oczyszczona. Jestem innym, nowym człowiekiem.
To jest rytuał przejścia.
W moim przypadku pasje mają jeszcze jedną, dodatkową
zaletę – dosyć szybko stają się moją pracą. Tak było z działaniem w ruchu feministycznym i LGBT, tak też stało się
w przypadku biegania. Jestem graﬁczką; zlecenia zazwyczaj przychodzą ze środowiska, w którym się obracam.
W tej chwili jednym z moich ważniejszych klientów jest
Fundacja Maraton Warszawski. Przygotowuję wszelkie

PIERWSZE 20–25 KM
UPŁYWA POD
ZNAKIEM SPOTKAŃ
TOWARZYSKICH,
ROZMÓW, ŻARTÓW.
MIŁY SPOSÓB
SPĘDZENIA CZASU
Z MIŁYMI LUDŹMI.
OKOŁO 30. KILOMETRA
BIEG ZACZYNA STAWAĆ
SIĘ PRZEŻYCIEM
EKSTREMALNYM.
ROZMOWY DAWNO SIĘ
SKOŃCZYŁY.
MYŚLI SIĘ ROZPŁYNĘŁY.
FOTO: DAGMARA MOLGA

2 | 2012 | ZIELONE MIASTO | oddech

materiały drukowane potrzebne
do oprawy Maratonu i Półmaratonu
Warszawskiego. Współpracuję też
z radomskim Klubem Maratończyka,
dla którego między innymi regularnie
projektuję medale. Niedawno zostałam
zaproszona do opracowania graﬁcznego 500-stronicowego albumu z fotograﬁami, pod tytułem „Pasja biegania”.
Zanim „przeszłam na swoje”, przez
kilka lat pracowałam w ﬁrmie telekomunikacyjnej. Codziennie zajmowałam
się tym samym – reklamowaniem
telefonów. Nuda. Teraz wiem, że wykonywanie pracy, która jednocześnie jest
pasją, to zupełnie inna jakość. Ulga,
wiatr w plecy i radość tworzenia. A kiedy przychodzi frustracja i zniechęcenie
– wychodzę pobiegać:)
Na marginesie – bieganie naprawdę
daje oddech, także dosłownie. Wszystko się oczyszcza. Skóra zaczyna oddychać. Mocniej czuć zapachy.
AGNIESZKA KRASKA
GRAFICZKA, TWÓRCZYNI PROJEKTÓW KSIĄŻEK,
ALBUMÓW, CZASOPISM, PLAKATÓW, ULOTEK ITD.
MISTRZYNI KUNG-FU, MARATONKA (4:43:01),
CYKLISTKA. DZIAŁACZKA SPOŁECZNA.
WWW.ULTRA-FIOLET.PL

GENERALNIE
JESTEM
W RUCHU
I W MIEJSCU,
KTÓRE
UWIELBIAM;
TO MI DAJE
ODDECH.
FOTO: ARCH. PRYW.

W ruchu i w miejscu
Moja działalność zawodowa to realizacja wieloletniej pasji. Nie robię
rzeczy, których nie lubię, i cieszę się, że fascynacja może przerodzić się w pracę, i można się w ten sposób realizować. Firma Wygodny Rower to cztery sklepy, serwisy, kawiarnia i wypożyczalnia.
Zaczęło się od jeżdżenia na rowerze – zawsze byłem zapalonym
rowerzystą. W 2007 r. w garażu otworzyłem serwis miejskich
rowerów. Potem pomyślałem o miejscu dla rowerzystów i stąd
się wzięła nasza kawiarenka. Interesuje mnie też zrównoważony
sposób gospodarowania niepotrzebnymi częściami. Stare elementy oddajemy ludziom ze skłotu, zużyte dętki – panu, który szyje
z nich torby. Bliskie nam też są barter i wymiana bezpośrednia
– rurka za rurkę. Dzięki temu tworzymy sieć kontaktów z różnymi
środowiskami.
Dla mnie, i dla milionów ludzi, rower miejski to coś więcej niż środek
transportu. To także styl życia i sposób spędzania wolnego czasu. Często nocą jeżdżę po Warszawie, sam albo z grupą. Z tej perspektywy
miasto inaczej wygląda.
Generalnie jestem w ruchu i w miejscu, które uwielbiam; to mi
daje oddech. Warszawa ma swój rytm, który bardzo mi odpowiada. Nie zamieniłbym tego miasta na inne, chociaż fascynują mnie
Holandia i Niemcy, gdzie na rowerze poruszają się niemal wszyscy. Z niecierpliwością czekam na zamknięcie centrum Warszawy
dla samochodów, a otwarcie dla autobusów, rowerów i pieszych.
KAROL POPŁAWSKI.
TWÓRCA I WŁAŚCICIEL SKLEPU, KAWIARNI I SERWISU WYGODNY ROWER,
WWW.WYGODNYROWER.PL

OKROPNIE NIE LUBIĘ LISTOPADA
I INNYCH MOKRYCH MIESIĘCY.
ZA TO BARDZO LUBIĘ OSTRĄ ZIMĘ
– KIEDY NA PLAŻY NABIJE ŚNIEGU,
I PO HORYZONT JEST BIAŁO,
TO CZŁOWIEK SIĘ CZUJE JAKBY
MIESZKAŁ NA BIEGUNIE.
FOTO: ARCH. PRYW.

Kiedy na plaży nabije śniegu po horyzont
Mieszkam w domu przy latarni w Gąskach od
urodzenia, podobnie jak mój ojciec, który też
pracował na latarni. Nie wyobrażam sobie
życia gdziekolwiek indziej – to jest moja oaza
spokoju i bezpieczeństwa. Dziedziniec latarni,
ogrodzony murem jak zamek, był miejscem
zabaw mojego dzieciństwa. Z innymi dziećmi
robiliśmy zawody, kto dojdzie najdalej: do furtki
i poza furtkę, do lasu. Codziennie ojciec dawał
nam klucze od laterny, czyli przeszklonego pomieszczenia na górze latarni, gdzie po południu
szliśmy odgarnąć zasłony z płótna żaglowego.
Moi bracia i siostry – było nas pięcioro – wyjechali stąd. Ja zawsze byłem związany z domem,
wiedziałem, że czeka na mnie praca po ojcu.
Ta tradycja – przejmowanie pracy przez syna
po ojcu – jest w wielu latarniach: w Darłowie,
Kołobrzegu, Jarosławcu. Już drugie, trzecie
pokolenie pracuje na latarni.
Po wojsku szybko się ożeniłem, pojawiły się
dzieci. Praca latarnika była dla mnie idealna,
bo miałem kontakt z dziećmi, mogliśmy być
ze sobą, całą rodziną. To było cudowne życie.
Od piętnastu lat żyjemy z żoną z turystyki,
bo z pensji latarnika nie utrzymałbym rodziny.
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Prowadzimy gastronomię i sprzedajemy pamiątki, będziemy też domki stawiać za dopłaty unijne. Najlepszy czas
w roku to dla nas czerwiec i wrzesień. W czerwcu cieszymy
się, że się zaczyna coś dziać, potem w sezonie jest dużo
pracy i przyjeżdża wielu znajomych, a we wrześniu mamy
czas na plażę pójść, mamy czas dla siebie. Okropnie nie lubię listopada i innych mokrych miesięcy. Za to bardzo lubię
ostrą zimę – kiedy na plaży nabije śniegu, i po horyzont jest
biało, to człowiek się czuje jakby mieszkał na biegunie.
To miejsce daje mi wolność i spokój. Dlatego, gdy nagle
okazało się, że chcą tu atomówkę stawiać, i że to miejsce, które dla mnie jest oazą wolności, chcą zamienić
w teren niemal militarny, skoszarowany, gdzie nawet
w nocy może zawyć syrena alarmowa, i trzeba będzie
wykonywać nakazane czynności, to włączyłem się
w działania antyatomowe. Nie chcę żyć w miejscu, gdzie
nie można swobodnie oddychać, gdzie jest się ciągle
w potwornym napięciu, gdzie się kręcą tajne służby,
jakby tu broń jądrowa była. Mam kolegę w Niemczech,
który mieszka koło elektrowni, i który mówi, że ten teren
się wyludnił, odhumanizował. Dlatego teraz udzielam
się publicznie, jestem pełnomocnikiem komitetu antyatomowego w Gąskach. Samo z siebie wyszło, że jestem
liderem – że przekonują ludzi moje argumenty.
PIOTR LASKOWSKI
LATARNIK Z GĄSEK, JEDNEJ Z TRZECH ALTERNATYWNYCH LOKALIZACJI
ELEKTROWNI JĄDROWEJ W POLSCE. PEŁNOMOCNIK KOMITETU
REFERENDALNEGO, KTÓRY DOPROWADZIŁ DO REFERENDUM W SPRAWIE
ELEKTROWNI. PRZECIW BUDOWIE OPOWIEDZIAŁO SIĘ 94 PROC. OSÓB
BIORĄCYCH W NIM UDZIAŁ.
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śniadanie
na trawie
TEKST: IWONA BOJADŻIJEWA

„Śniadanie na trawie” na obrazie Édouarda
Maneta kojarzy się z frywolnością, radością,
wspólnym posiłkiem, pięknem przyrody.
Dziś miejscy aktywiści i aktywistki dodają
posiłkowi na świeżym powietrzu nowych,
słusznych i ożywczych smaków.
FOTO: ANNA PREGO

2 | 2012 | ZIELONE MIASTO | oddech

muszą stać w kolejce do bufetu nawet 20 minut!
Niecierpliwi mogą skierować się od razu w stronę
nadzwyczaj długich stołów. Czekają tam na nich
egzotyczne konﬁtury z mango, miód sprowadzony
z Tajlandii, masło ﬁstaszkowe. A co do picia? Na
przykład Ubuntu Cola, czyli zrównoważona kuzynka
najsłynniejszego na świecie napoju. Cukier trzcinowy wykorzystywany do jej produkcji pochodzi
z Malawi, jednego z najbiedniejszych krajów świata. Członkowie i członkinie lokalnej kooperatywy
cukrowej Kasinthula – w sumie 282 osoby – zarabiają po 4 dolary dziennie, czyli sześć razy więcej
niż przeciętny mieszkaniec tego afrykańskiego kraju. Jak to możliwe? Dzięki uczestnictwu w systemie
Sprawiedliwego Handlu.
NIECIERPLIWI MOGĄ SKIEROWAĆ
SIĘ OD RAZU W STRONĘ
NADZWYCZAJ DŁUGICH STOŁÓW.
CZEKAJĄ TAM NA NICH EGZOTYCZNE
KONFITURY Z MANGO, MIÓD
SPROWADZONY Z TAJLANDII,
MASŁO FISTASZKOWE.
FOTO: WWF FRANCE

GIGANTYCZNE ŚNIADANIE
FAIR TRADE W PARYŻU
Rześki sobotni poranek, Park la Vilette w Paryżu. Wolontariusze ustawiają dziesięć drewnianych stołów – przy każdym usiądzie około 70 osób. Ktoś rozkłada biało-niebieską
ceratę w kratkę, ktoś inny – setki białych krzeseł. Białe są
też namioty pełniące rolę tymczasowych kuchni, i fartuchy
uwijających się w nich osób, które wypakowują egzotyczne konﬁtury z mango i gujawy, masło ﬁstaszkowe, kawę,
kakao i pachnącą jaśminem zieloną herbatę. Na słoikach
i opakowaniach widnieją niebiesko-żółte znaczki Fair Trade
– certyﬁkaty Sprawiedliwego Handlu. Czasu zostało niewiele, wkrótce zaczną się schodzić mieszkańcy
i mieszkanki Paryża.
Śniadanie Fair Trade to trwająca przez cały dzień inicjatywa kulinarno-aktywistyczna, której celem jest promocja
sprawiedliwej wymiany pomiędzy producent(k)ami z krajów
Globalnego Południa a konsument(k)ami z zamożnej Północy. Za wydarzeniem stoi fundacja Max Haavelar, jedna
z największych na świecie organizacji przyznających certyﬁkaty Sprawiedliwego Handlu. Do parku przychodzą ludzie
o różnym kolorze skóry, w różnym wieku, kobiety
i mężczyźni. Dlaczego? Z ciekawości, żeby wesprzeć ideę,
żeby zjeść darmowy, a przy tym pyszny posiłek. Bez względu na motywację, udział w tym wydarzeniu z pewnością
uwrażliwi ich na kwestię odpowiedzialnej i zrównoważonej
konsumpcji. Rozszerzone śniadanie składa się w gruncie
rzeczy z kilku posiłków, serwowanych między 10.00
a 17.00. Ci, którzy dotarli tu dopiero w porze podwieczorku,
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Śniadania Fair Trade odbywają się w różnych
zakątkach Europy, również w Polsce. W 2010 roku
miało miejsce największe dotąd „sprawiedliwe
śniadanie” – 8 maja w kilkudziesięciu europejskich
miastach do stołów zasiadło równocześnie około
80 tysięcy osób! Sprawiedliwy handel, którego korzenie sięgają lat 60. ubiegłego wieku, ma na celu
zagwarantowanie godnych i bezpiecznych warunków pracy oraz uczciwego wynagrodzenia drobnym
procent(k)om z krajów Globalnego Południa.

TORUŃSKIE ŚNIADANIE
NA TRAWIE
Z paryskim śniadaniem z pewnością konkurować
może toruńskie Śniadanie na Trawie, organizowane przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju
i jej partnerów. Śniadania odbywają się od
czterech lat, pod koniec maja lub na początku
czerwca. Stanowią element obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Przygotowania do
imprezy trzeba rozpocząć wcześniej, bo na toruńskim rynku musi się pojawić trawa. Organizatorzy
korzystają z tzw. trawników rolowanych, dzięki
czemu w ciągu kilku godzin można zazielenić
2000m2 Staromiejskiego Rynku! Zielona łąka aż
się prosi, żeby zanurzyć w niej bose stopy. Żaden
mieszczuch nie powinien przepuścić takiej okazji.
W końcu jak często można urządzić sobie piknik
czy wyciągnąć się na leżaku w samym centrum
miasta? Toruńskie Śniadanie to nie tylko okazja do
poleniuchowania na trawie i skosztowania lokalnych produktów ekologicznych, ale także pretekst
do rozmów o wpływie człowieka na zmiany klimatyczne, o zrównoważonym rozwoju, o sposobach
uczynienia naszej codzienności bardziej przyjazną
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ORGANIZATORZY KORZYSTAJĄ
Z TZW. TRAWNIKÓW ROLOWANYCH,
DZIĘKI CZEMU W CIĄGU KILKU
GODZIN MOŻNA ZAZIELENIĆ
2000M2 STAROMIEJSKIEGO RYNKU!
ZIELONA ŁĄKA AŻ SIĘ PROSI, ŻEBY
ZANURZYĆ W NIEJ BOSE STOPY.
FOTO: ERNEST WIŃCZYK

ŻADEN MIESZCZUCH NIE POWINIEN
PRZEPUŚCIĆ TAKIEJ OKAZJI.
W KOŃCU JAK CZĘSTO MOŻNA
URZĄDZIĆ SOBIE PIKNIK CZY
WYCIĄGNĄĆ SIĘ NA LEŻAKU
W SAMYM CENTRUM MIASTA?
FOTO: ERNEST WIŃCZYK
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środowisku. A zacząć można od tak
prostych rozwiązań, jak kupowanie
lokalnej żywności. Śniadanie, podobnie
jak impreza paryska, trwa oczywiście
przez cały dzień. Ci, którzy mają już
dość wylegiwania się na trawniku,
mogą wziąć udział w warsztatach
upcyclingowej produkcji biżuterii.
Upcycling, bliski kuzyn recyklingu, to
proces przetwarzania surowców wtórnych w celu uzyskania z nich produktów wyższej jakości. Okazuje się, że
z plastikowych butelek można wyczarować całkiem oryginalne kolczyki.
A miłośnicy zielonych technologii mają
możliwość naładowania komórek słoneczną ładowarką, która stanowi część
torby uszytej ze starych banerów reklamowych. Organizatorzy dbają również o odpowiednią oprawę muzyczną
wydarzenia. W tle pobrzmiewa muzyka
klasyczna w wykonaniu Toruńskiego
Kwartetu Smyczkowego. Raz po raz
nad głowami przelatują gigantyczne
tęczowe bańki mydlane. Kolejne śniadanie już wkrótce!

W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZYWRÓCIĆ
MIEJSKIM DZIELNICOM DUCHA
WSPÓLNOTY? NA PRZYKŁAD PRZEZ
WSPÓLNE SPOŻYWANIE POSIŁKÓW.
JEDZENIE SPEŁNIA WIELE SPOŁECZNYCH
FUNKCJI, A JEDNĄ Z NICH JEST
BUDOWANIE WIĘZI POMIĘDZY
WSPÓŁBIESIADNIKAMI.
FOTO: THE BIG LUNCH
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BIG LUNCH
Jedzenie może służyć różnym szczytnym celom, na przykład umacnianiu więzi mieszkańców miast. Rozpad więzi, indywidualizacja, atomizacja – to tylko niektóre terminy służące socjolożkom i socjologom do
opisu kondycji zachodnich społeczeństw. Do pewnego stopnia mają
one/oni rację: dziś wiele z nas nie zna nawet własnych sąsiadów. W jaki
sposób można przywrócić miejskim dzielnicom ducha wspólnoty? Na
przykład przez wspólne spożywanie posiłków. Jedzenie spełnia wiele
społecznych funkcji, a jedną z nich jest budowanie więzi pomiędzy
współbiesiadnikami. Pomysłodawcy projektu „Big Lunch”, czyli Eden
Project z Kornwalii, postanowili wykorzystać tę zależność do budowania
trwalszych relacji sąsiedzkich. Big Lunch to wspólny posiłek w plenerze
przygotowywany przez mieszkańców i mieszkanki konkretnej ulicy lub
dzielnicy. Podczas kolektywnego lunchu osoby mijające się na co dzień
w pośpiechu mają okazję poznać się, porozmawiać, złapać oddech.
Samochody znikają wtedy z ulic, aby zrobić miejsce dla stołów, krzeseł
i kolorowych dań. Big Lunch to karnawałowa przestrzeń oddechu
i radości. Idea na dobre zagościła już w Wielkiej Brytanii, a organizatorzy zachęcają mieszkańców europejskich miast do przyłączenia się do
projektu. Może Big Lunch zawita wkrótce do Polski?
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mało urodziwe warzywa, produkty o krótkim
terminie przydatności i inne „nieatrakcyjne”
towary. W ten sposób organizatorzy akcji
chcą także zwrócić uwagę społeczeństwa
na kwestię marnowania żywności. A statystyki FAO są nieubłagane: na przeciętnego
Europejczyka przypada rocznie 95 kg zmarnowanej żywności! Niewykorzystane jedzenie przekłada się na zbędną emisję gazów
cieplarnianych (np. transport żywności), zanieczyszczone wody (przemysłowe hodowle),
krótko mówiąc – odbiera planecie niezbędny
oddech. Inicjatywy „Jedzenie zamiast Bomb”
odbywają się w miastach na całym świecie,
również w Polsce, gdzie organizowane są
przede wszystkim przez członków i członkinie
Federacji Anarchistycznej.

PODCZAS ULICZNYCH AKCJI
LOKALNE DZIAŁACZKI I DZIAŁACZE
PODAJĄ CIEPŁE WEGETARIAŃSKIE
DANIA LUDZIOM BEZDOMNYM,
BEZROBOTNYM, POTRZEBUJĄCYM
I INNYM CHĘTNYM.
FOTO: YOUTH RADIO

SAMOCHODY ZNIKAJĄ Z ULIC,
ABY ZROBIĆ MIEJSCE DLA STOŁÓW,
KRZESEŁ I KOLOROWYCH DAŃ.
FOTO: THE BIG LUNCH

JEDZENIE ZAMIAST BOMB
O tym, że rozdawanie żywności może stanowić
polityczny manifest, przekonują od lat anarchiści
i anarchistki zaangażowani w akcję „Jedzenie zamiast
bomb” (ang. Food Not Bombs). Proste, ale wyraziste
i przekonujące hasło przypomina o tym, jak dużo pieniędzy przeznacza się na zbrojenia i działania militarne, a jak mało – na politykę społeczną, której częścią
powinno być zagwarantowanie wszystkim obywatel(k)om prawa do posiłku. Podczas ulicznych akcji
lokalne działaczki i działacze podają ciepłe wegetariańskie dania ludziom bezdomnym, bezrobotnym,
potrzebującym i innym chętnym. Produkty, z których
przygotowywane są posiłki, pochodzą z zaprzyjaźnionych sklepów i hurtowni oraz od zaprzyjaźnionych
rolników. Wykorzystywane są niesprzedane na targu

zeroemisyjne
ideały
TEKST: WALDEMAR SADOWSKI

Ruchy ekologiczne wypracowały
w ostatnich dekadach koncepcję,
która może zapewnić zrównoważony,
długotrwałyi bezpieczny rozwój
cywilizacji. Naczelna wytyczna brzmi:
stosujmy technologie bezemisyjne.

Każdy człowiek jest elementem większej całości: Ziemi.
Zgodnie z hipotezą Gai, sformułowaną przez Jamesa
Lovelocka, a zaakceptowaną przez świat nauki, Ziemia
wraz z żywymi organizmami, glebą, atmosferą, oceanami i klimatem tworzy samoregulujący się superorganizm.
Nie znamy jeszcze instrukcji obsługi tego złożonego
systemu o wielu cechach żywego organizmu, ale zrozumienie zasad jego działania jest warunkiem naszego przetrwania. Dotychczas lekkomyślnie i beztrosko
ingerowaliśmy w ten skomplikowany układ, na przykład
traktując naiwnie atmosferę jako nieograniczony, niepowiązany z nami gigantyczny pusty magazyn, do którego
można beztrosko wypuszczać spaliny, wyziewy i dymy.
Tymczasem jesteśmy przecież nie tylko zanurzeni
w powietrzu, ale i oddychamy nim.
20

Ale sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana
i dotyczy samej istoty życia. Życie to ciągłe
przeciwstawianie się entropii (miara chaosu)
– do tego potrzebne jest wytwarzanie energii,
a to oznacza emisje. Samo życie jest więc źródłem emisji. Przecież także tlen jest odpadem
wydalonym setki milionów lat temu do atmosfery przez organizmy beztlenowe. Późniejsze
życie, więc i człowiek, wykorzystuje ten odpad
do wytwarzania energii. Proceder emisji do
atmosfery gazów jako odpadów powstających
przy wytwarzaniu energii nie jest więc wyłączną domeną człowieka; jest jakby grzechem
pierworodnym życia.

FOTO: ENEAS DE TROYA
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FOTO: ANDREA SCHAFFER

Tak czy inaczej człowiek, emitując do atmosfery odpady, między
innymi gazy cieplarniane, niszczy podstawy swojego istnienia.
Ruchy ekologiczne wypracowały więc w ostatnich dekadach
koncepcję, która może zapewnić zrównoważony, długotrwały
i bezpieczny rozwój cywilizacji. Sprowadza się ona do dwóch
wytycznych:
1. przede wszystkim stosujmy technologie bezemisyjne!
2. jeżeli technologia nie może działać bezemisyjnie, to emitowane odpady powinny być surowcem w innych procesach (recykling)!
To cała ﬁlozoﬁa cywilizacji ekologicznej, na której opieramy
walkę z globalnym ociepleniem.
Realizacja walki z emisjami toczy się także w naszych miastach.
To znaczy – raczej nie w naszych, bo miejska polityka klimatyczna w Polsce nie należy do priorytetów rozwoju, w odróżnieniu od
wielu innych miast, chociażby w Unii Europejskiej, gdzie globalne zmiany klimatu wykorzystuje się do poprawy jakości życia.
W zasadzie w większości europejskich metropolii dzieje się coś
pozytywnego pod tym względem. W Paryżu przyjęto plan zapobie-
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gania zmianom klimatu, który zakłada,
że do 2050 r. do atmosfery będzie się
dostawać o 2/3 CO2 mniej niż obecnie.
W Wilnie (Litwa), które jest dumnym
posiadaczem najlepszego powietrza
w Europie, z sukcesem goni się europejskie stolice położone bardziej na
zachód, także pod względem innych
ekologicznych przedsięwzięć – najlepiej w naszej części Europy rozwija się
tam budownictwo ekologiczne. Władze
stawiają też na szybki rozwój transportu publicznego. W Londynie planuje
się, że pieszo i rowerem będzie się
poruszał po mieście co trzeci , a nie –
jak dziś – co czwarty miejski podróżny.
W Malmo emisja gazów cieplarnianych
ma do 2020 r. spaść do zera, a do
2030 r. cały obszar miejski będzie
w 100% zasilany energią ze źródeł
odnawialnych. W ten sposób tworzy
się współczesne rewolucje.
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Artefakty cywilizacji zeroemisyjnej

Dom

Samochód elektryczny

W początkowym okresie cywilizacji rodzina organizowała się wokół ogniska, czyli
źródła energii. Rodzina pierwotna była więc
niezależna pod względem energetycznym.
Podobną funkcję oferuje dom w „zielonej”
cywilizacji. Wiatrak, dach fotowoltaiczny czy
ogniwo paliwowe zintegrowane są z domowym magazynem energii elektrycznej. Gdy
wieje wiatr lub świeci słońce, system ładuje
akumulatory, które mogą być wykorzystane
do jazdy lub do zasilania urządzeń domowych wtedy, gdy nie ma wiatru czy nie
świeci słońce. Co więcej, może on zaspokajać nie tylko potrzeby mieszkańców, jak
dom pasywny; może także wytwarzać dodatkową energię, jak Plusenergiehaus. Dom
tego typu nie tylko jest efektywny energetycznie, nie tylko nie emituje dwutlenku
węgla, ale wytwarza nadwyżki energii
z odnawialnych źródeł, które sprzedaje do
inteligentnej sieci. Dom staje się fundament
zielonej cywilizacji wolności.

Od motoryzacji uzależniona jest obecnie cała gospodarka. Niestety, motoryzacja opiera się na technologii silnika spalinowego,
którego cechy to niska sprawność energetyczna oraz emisja
gazów cieplarnianych i substancji rakotwórczych bezpośrednio do
atmosfery. Jest to więc technologia, która nie może przejść przez
ekologiczne ucho igielne do lepszej, zielonej cywilizacji. Samochód
musi spełnić warunek zeroemisyjności albo włączyć się w zamknięty cykl obiegu materii i energii w przyrodzie. Pewne nadzieje
eksperci wiążą z samochodem elektrycznym, który nie emituje
spalin w miejscu, w którym się porusza. Oczywiście bezemisyjna
musiałaby być także druga część systemu: produkcja energii
elektrycznej, którą samochód pobierałby z sieci. Ten warunek
można spełnić, przestawiając energetykę na źródła odnawialne. Dlatego samochód elektryczny w Norwegii, gdzie większość
energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych, spełnia już
dzisiaj kryterium bezemisyjności. Aby jednak uzyskać pełny obraz,
należałoby uwzględnić produkcję i recykling opon, karoserii czy
akumulatorów. Do ideału jeszcze daleko, ale najważniejsze, że rozpoczął się już wyścig producentów w tworzeniu pojazdu spełniającego surowe kryteria ekologów.
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GDY WIEJE WIATR LUB
ŚWIECI SŁOŃCE, SYSTEM
ŁADUJE AKUMULATORY,
KTÓRE MOGĄ BYĆ
WYKORZYSTANE DO
JAZDY LUB DO ZASILANIA
URZĄDZEŃ DOMOWYCH
WTEDY, GDY NIE MA
WIATRU CZY NIE ŚWIECI
SŁOŃCE.
FOTO: U.S. ARMY ENVIRONMENTAL
COMMAND

Elektrownia
Kryteria zeroemisyjności i recyklingu spełniają elektrownie wykorzystujące odnawialne źródła energii. W ich
przypadku w ogóle nie ma emisji (np. elektrownie wodne
czy wiatrowe) lub emitowane odpady wykorzystuje się
jako surowce w innych procesach. . Podstawową zaletą
tych elektrowni jest jednak fakt, że źródło, z którego
pozyskiwana jest energia, nie ulega wyczerpaniu, jak
kopaliny: węgiel, ropa czy uran.
Przykładem elektrowni spełniających kryteria zeroemisyjności i recyklingu są elektrownie wiatrowe na morzu.
Jak wynika z raportu „Morski wiatr kontra atom”, przygotowanego na zlecenie Greenpeace i Fundacji im. Heinricha Boella, nowoczesna elektrownia wiatrowa na Bałtyku
produkowałaby energię taniej niż elektrownia jądrowa,
a jednocześnie byłaby bezpieczniejsza i oferowałaby
więcej miejsc pracy. Elektrownia wiatrowa na Bałtyku
o mocy 5,7 GW byłaby bardziej opłacalna niż elektrownia jądrowa o mocy 3 GW. Cena energii elektrycznej
wyprodukowanej w tego typu farmach wiatrowych
byłaby niższa od ceny energii pochodzącej z elektrowni
jądrowej. Według szacunków może ona kosztować 104
euro za MWh (wobec 110 euro za MWh energii z atomu).
Ponadto elektrownia jądrowa pozostawia odpady radioaktywne, z którymi nie możemy sobie poradzić (i przekazujemy problem naszym dzieciom) ani ich wykorzystać.
Realne jest też widmo katastrofy i niekontrolowanej emisji promieniowania radioaktywnego. Tymczasem mądrze
zaprojektowana elektrownia odnawialna może pracować
w cyklu zamkniętym, nie emitując do środowiska żadnej
substancji i nie wyczerpując źródła energii. Na przykład
morska elektrownia wiatrowa w polskiej streﬁe Bałtyku.
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Miasto
Pierwsze na świecie miasto, które od
podstaw zaplanowano jako w pełni
ekologiczne i respektujące zasadę
zeromisyjności i recyklingu, powstaje w emiracie Abu Zabi. Nazywa
się Masdar, co w języku arabskim
znaczy „źródło”. Projektantem jest
pracowania architektoniczna Normana Fostera. Zakończenie budowy
przewidziano na rok 2016. Docelowa
liczba mieszkańców: 50 tysiecy.
Zaczęło się od tego, że władze
Zjednoczonych Emiratów Arabskich
zleciły naukowcom z Massachusetts
Institute of Technology w Bostonie
zaprojektowanie miasta nieemitują-

cego CO2, czyli całkowicie zasilanego energią odnawialną. Okazało się,
że pod względem technologicznym
jest to już możliwe. Budowę na
pustyni miasta Masdar rozpoczęto
w 2006 r. Z miasta nie będą
wywożone odpady, nie będzie też
emisji dwutlenku węgla. Odpady
nieorganiczne z całego miasta
będą podlegać recyklingowi,
a organiczne zostaną wykorzystane w elektrowni jako paliwo. Nie
przewiduje się używania silników
spalinowych – transport ma być
oparty na ogniwach paliwowych.
Zeroemisyjne ideały to nie utopia.
Kiedy więc technologie z Masdar
pojawią się w miastach nad Wisłą?

AUTOBUS ELEKTRYCZNY, NAPĘDZANY
ENERGIĄ Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ,
PRZYWRÓCI ŚWIEŻE POWIETRZE
W CENTRACH MIAST. WIĘCEJ:
SILNIK ELEKTRYCZNY NIE EMITUJE
DŹWIĘKÓW, MOŻE WIĘC POMÓC
W REDUKCJI HAŁASU.
FOTO: CHRIS BUECHELER

Autobus
Być może dzięki technologii pojazdów elektrycznych prawdziwą zieloną rewolucję przeżyje miejska komunikacja publiczna. Autobus elektryczny,
napędzany energią z odnawialnych źródeł, przywróci świeże powietrze w centrach miast. Więcej:
silnik elektryczny nie emituje dźwięków, może więc
pomóc w redukcji hałasu. Technologia już istnieje,
potrzebne są bardziej odważne decyzje polityków.
Pierwszy w Polsce autobus z napędem elektrycznym
został skonstruowany na bazie Solarisa Alpino
w wersji 8,9-metrowej LE. Sercem układu napędowego Solarisa Urbino electric jest asynchroniczny
silnik trakcyjny ﬁrmy Vossloh Kiepe o mocy
120 kW. Energia elektryczna zgromadzona jest
w dwóch bateriach litowych o wadze 700 kg każda,
umożliwiających zasięg do 100 km. Pojazd może
rozwijać maksymalną prędkość 50 km/h. Po całkowitym rozładowaniu czas potrzebny na pełne
naładowanie nie przekracza 4 godzin. Teraz łatwiej
wyobrazić sobie ciche i czyste centra miast. Warto
jeszcze zadbać o możliwość czerpania energii
z morskiego wiatru.

Krystyna
Kościńska:
oddech od atomu
O konsolidacji i rozpędzeniu się ruchu
antyatomowego, szczególnie lokalnie,
na szczeblu samorządu, „Zielone Miasto”
rozmawia z Krystyną Kościńską – radną
Koszalina, zdeklarowaną przeciwniczką
inwestycji atomowych w Polsce.
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MYŚLĘ, ŻE GDYBY TE PLANOWANE
100 MILIARDÓW ZŁOTYCH NA BUDOWĘ
ELEKTROWNI JĄDROWYCH PRZEKAZANO
NA POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ
W ZAKRESIE ZIELONEJ ENERGII,
POSUNĘLIBYŚMY SIĘ MOCNO DO
PRZODU. JUŻ ABSTRAHUJĄC OD TEGO,
ŻE PLANOWANE KOSZTY BUDOWY NIJAK
SIĘ MAJĄ DO REALIZACJI,
NP. W FINLANDII KOSZTY WZROSŁY
DWUKROTNIE W STOSUNKU DO PLANU.
FOTO: WOJCIECH GRELA
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PROSZĘ SOBIE WYOBRAZIĆ
NA PRZYKŁAD MIESZKAŃCÓW ŚLĄSKA,
KTÓRZY ZASTANAWIAJĄ SIĘ, GDZIE SIĘ
WYBRAĆ NA WAKACJE I MÓWIĄ:
„CHODŹCIE, POJEDZIEMY DO GĄSEK
NA WCZASY, OBEJRZEĆ ELEKTROWNIĘ
JĄDROWĄ”…
FOTO: RYSZARD ZIARKIEWICZ

Decyzja o budowie i lokalizacji polskiej elektrowni atomowej nad morzem, w okolicy Trójmiasta lub w Gąskach – między Kołobrzegiem
a Koszalinem – gdy tylko zapadła , wzbudziła
protesty. Pierwsze były Gąski, mały nadmorski
kurort, które w swojej gminie Mielno zorganizowały referendum. Ponad 94 proc. osób
biorących w nim udział powiedziało atomówce
„nie”. Potem protest potoczył się po Polsce jak
śniegowa kula. Radni Kołobrzegu i Władysławowa jednoznacznie opowiedzieli się przeciwko
budowie elektrowni jądrowej w pobliżu ich
miejscowości. Radni Koszalina sprzeciwili się
pomijaniu opinii mieszkańców i lokalnych władz
w procesie podejmowania decyzji o lokalizacji.
W Lubiatowie i Żarnowcu zawiązały się obywatelskie komitetu „Nie dla atomu”. W Gdyni
powołano ogólnopolską koalicję „Zielony Front”.
Mieszkańcy Pomorza chcą, by rząd szukał
innych źródeł energii dla regionu.
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Dlaczego, Pani zdaniem, opór i konsolidacja ludzi wobec
rządowego programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce
jest coraz większy? Jak to należy oceniać?
Patrzę na sprawę energetyki jądrowej z dwóch punktów widzenia. Po
pierwsze, z punktu widzenia radnej miasta. Sprawując taką funkcję
jest się uwrażliwionym na opinie społeczne i na to, by ważne decyzje
były uspołecznione, dobrze skonsultowane. Niezbędne są edukacja i
informacja społeczna oraz monitorowanie odbioru społecznego.
A decyzje o lokalizacji elektrowni jądrowej w Gąskach były
zaskoczeniem.
Właśnie. Zapadły ponad głowami ludzi, w sposób enigmatyczny,
mimo że mają ogromny wpływ na życie mieszkańców. Jedyne, co
w tym procesie jest wyraźne i jasne, to arogancja władzy. Nie za
bardzo chciałabym mówić o polityce, ale jeśli się śledzi procesy
podejmowania decyzji, nie sposób jej uniknąć. Bo podłożem dla
lokalizacji elektrowni w Gąskach jest polityka państwa decydująca, w jakim kierunki energetycznym idzie nasze państwo. Za tą
decyzją stoją ogromne pieniądze, styk polityki i ﬁnansów jest tutaj
widoczny jak na dłoni.

DOPIERO KIEDY NASTĄPI KATASTROFA
– JAK W FUKUSHIMIE – NA JAW WYCHODZĄ
UKRYWANE AWARIE, NIEDOPATRZENIA ITD.
ICH KONSEKWENCJE PONOSI CAŁE
SPOŁECZEŃSTWO.
FOTO: ROBERT SUCHARZEWSKI

Po drugie – oceniam pomysł budowy
elektrowni jądrowej także z perspektywy mojego wykształcenia,
a jestem ﬁzykiem. W mojej ocenie
energetyka jądrowa jest jedną z najdroższych technologii. Koszty, które
są znane, są ogromne. A przecież
są jeszcze inne, te wciąż niemożliwe
do oszacowania.
Na przykład?
Na przykład składowanie odpadów.
Wciąż na świecie nie ma profesjonalnego składowiska odpadów
nuklearnych, są doraźne baseny,
różne tymczasowe zbiorniki, np.
kopalnie soli. Jeśli nie wybudowano
składowiska, to nie można jego
ceny uwzględnić w koszcie wyprodukowania kilowatogodziny.

Ponadto elektrownie atomowe będą
zawsze jak trzymany w ręku gorący
kartofel, którym się można sparzyć.
Nie mówię tu o katastrofach, ale
o różnych drobnych incydentach,
awariach, które nie są ujawniane.
Jeszcze pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. Światowa Organizacja
Zdrowia podpisała porozumienie z
Międzynarodową Agencją Atomistyki, z którego wynika że informacje
o „incydentach jądrowych” można
podać tylko po zatwierdzeniu przez
tę Agencję. Nie mamy więc pełnej
wiedzy i statystyk. Dopiero kiedy
nastąpi katastrofa – jak w Fukushimie – na jaw wychodzą ukrywane
awarie, niedopatrzenia itd. Ich
konsekwencje ponosi całe społeczeństwo.

Gdy cały świat wstrzymuje procesy
związane z energetyką jądrową, to
my, na przekór wszystkiemu, przemy w tym kierunku.
Jak mantrę powtarza się koronny argument: albo atom, albo
prądu nie będzie.
Myślę, że gdyby te planowane
100 miliardów złotych na budowę
elektrowni jądrowych przekazano na
poszukiwania rozwiązań w zakresie
zielonej energii, posunęlibyśmy się
mocno do przodu. Już abstrahując od tego, że planowane koszty
budowy nijak się mają do realizacji, np. w Finlandii koszty wzrosły
dwukrotnie w stosunku do planu. To
nie jest tak, że na świecie wszystkie
oczy są zwrócone na elektrownie
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CZY PANI SOBIE WYOBRAŻA, CO BY
BYŁO, GDYBY W GĄSKACH STANĘŁA
ELEKTROWNIA JĄDROWA I KTOŚ
PEWNEGO DNIA PUŚCIŁBY PLOTKĘ,
ŻE JAKIŚ BIAŁY DYMEK SIĘ NAD NIĄ
UNOSI? TO SPOWODOWAŁOBY STRACH
I PANIKĘ.
FOTO: ROBERT SUCHARZEWSKI

atomowe. Żyjemy w czasach, kiedy
każdy rok przynosi nowe odkrycia
i nowe możliwości, które właśnie w
tym przypadku mogłyby stanowić
kanwę do budowania zabezpieczenia energetycznego. Istnieje takie
pojęcie jak żywioł, które kojarzy
się pejoratywnie. Ale ma też swoje
dobre strony. Ja mocno wierzę, że
badania pójdą w takim kierunku,
żeby część dobrodziejstw świata
można było wykorzystać dla ludzi.
Mówię tu o energii wiatru, o energii
ciepła czyli słońca, o energii wody –
wody morskiej, a także o biomasie.

Właśnie. PGE – inwestor – twierdzi, że atomówka to jest dobry
interes. A protestująca część
lokalnych społeczności wręcz
odwrotnie – że ta inwestycja
jest sprzeczna z ich interesem,
szkodliwa.
W pobliżu Koszalina i w samym
mieście mamy warunki do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy,
w odnawialnych formach pozyskiwania energii. Po prostu jesteśmy
nad morzem i tu są wiatry. Choćby
te dwa uwarunkowania stanowią
możliwości dla region.

Pojawiają się też inne argumenty, np. że dzięki atomówce będzie więcej pracy, region będzie
się lepiej rozwijał…
Na spotkaniu z Polską Grupą Energetyczną, która odpowiada za budowę elektrowni jądrowej, usłyszałam, że wokół elektrowni wzrosną
ceny nieruchomości. I że rozwinie
się turystyka atomowa. Nawet nie
sposób tego komentować. Proszę
sobie wyobrazić na przykład mieszkańców Śląska, którzy zastanawiają
się, gdzie się wybrać na wakacje i
mówią: „Chodźcie, pojedziemy do
Gąsek na wczasy, obejrzeć elektrownię jądrową”…

Ale można spojrzeć na to
inaczej. Na przykład, że dzięki
energetyce jądrowej rozwiną się
wybrane kierunki na Politechnice Koszalińskiej, a jej absolwenci znajdą w elektrowni pracę…
To normalne, ze każda uczelnia na
takim terenie będzie szukać dla siebie niszy, i próbować ściągnąć studentów na określone kierunki. Ale
nie czarujmy się. W mojej ocenie na
czas budowy elektrowni są potrzebni fachowcy od budowania, a nie
specjaliści od energetyki jądrowej.
A potem, gdy będą już potrzebni
wysoko wyspecjalizowani fachowcy,
nie sądzę, żeby zatrudniano ludzi,
którzy właśnie skończyli studia. To
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jest kolejna sytuacja, kiedy zamydla
się oczy młodym ludziom, że wszyscy znajdą pracę. Ja w to po prostu
nie wierzę.
To co Pani proponuje? Jak Pani
widzi przyszłość regionu?
Trzeba wykorzystać naturalne
warunki i iść w kierunku takiego
myślenia. Nie wyobrażam sobie
elektrowni jądrowej w Gąskach.
Samo to miejsce jest małą enklawą
turystyki. A dookoła znajdują się
znane i uznane miejsca i uzdrowiska, np. Kołobrzeg. Sam Koszalin
nie jest miastem nadmorskim, ale
jest stolicą regionu. Czy Pani sobie
wyobraża, co by było, gdyby w Gąskach stanęła elektrownia jądrowa i
ktoś pewnego dnia puściłby plotkę,
że jakiś biały dymek się nad nią
unosi? To spowodowałoby strach i
panikę. I w promieniu 50 kilometrów, a nawet więcej, nie byłby już
nikogo. Jak się przed taką plotką
można zabezpieczyć? Nie można,
bo wiele osób swoją wiedzę opiera
na skutkach wybuchów bomb
atomowych. Nie da się wszystkiego
zabezpieczyć technologicznie. Jest
całe mnóstwo sytuacji, na które
technika nie ma wpływu.

doﬁnansowano ze środków Sojuszu Lewicy Demokratycznej

ROZMAWIAŁA
BEATA MACIEJEWSKA
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KRYSTYNA KOŚCIŃSKA
RADNA KOSZALINA
(OD 1994 R.),
WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA, CZŁONKINI
RADY KRAJOWEJ SLD
I WICEPRZEWODNICZĄCA SLD
W KOSZALINIE.
FOTO: WOJCIECH GRELA

tym oddycha
zielona
polityka
TEKST: ŁUKASZ MOLL, BEATA MACIEJEWSKA

FOTO: DOROTA ZYGUŁA

Krystian Siwy. Na oko sześćdziesięciolatek. Dawny
zawód: górnik. W kopalni
Bobrek Centrum w Bytomiu nadzorował remonty
maszyn. Przepracował
w górnictwie ponad 32 lata.
Zakończył pracę w latach
90. minionego wieku, kiedy
zatrudnienie straciło
300 tysięcy górników.
Dziś pozostało ich w Polsce
30 tysięcy, a w kopalni
Bobrek Centrum
– 3,5 tysiąca. Obecnie Siwy
jest jednym z setki zatrudnionych w fabryce kolektorów słonecznych w ﬁrmie
WATT w Sosnowcu. Przygotowuje ramki do kolektorów
próżniowych. Pracę chwali
za warunki i komfort.
Ten bohater jednego
z odcinków programu „Eko
Reporter” publicystki Marty
Śmigrowskiej z telewizji
Polsat News jest spełnieniem zielonego marzenia
o „wyciągnięciu górników
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Zieloni opierają się na liczbach i często
argumentują, że czyste powietrze to czysty
interes – w każdym znaczeniu tego słowa.
Sam wpływ wyższej jakości powietrza na
stan zdrowia ludzi przyniósłby tylko Unii
Europejskiej korzyści rzędu 3,5 – 8 mld
euro do 2020 r.

ZAMIANA BRUDNEJ, CIĘŻKIEJ,
ODBIERAJĄCEJ ZDROWIE PRACY
GÓRNIKA, KTÓRA WIĄŻĘ SIĘ
Z EKSPLOATACJĄ NIEODNAWIALNYCH
KOPALIN, NA PRACĘ W ZIELONEJ
ENERGETYCE, KTÓRA WYKORZYSTUJE
ODNAWIALNĄ ENERGIĘ SŁOŃCA, WIATRU
CZY WODY, TO JEDEN Z NACZELNYCH
ZIELONYCH POSTULATÓW.
FOTO: EUROPEANGREENS

na słońce”. Zamiana brudnej, ciężkiej,
odbierającej zdrowie pracy górnika, która
wiążę się z eksploatacją nieodnawialnych
kopalin, na pracę w zielonej energetyce,
która wykorzystuje odnawialną energię
słońca, wiatru czy wody, to jeden z naczelnych zielonych postulatów. Etos górniczej
pracy przemawia do Zielonych, ale ich nie
przekonuje. Bo ta praca wyniszcza zdrowie
ludzi, zasoby i środowisko. Przekonuje ich
natomiast zdrowy tryb życia, jego jakość,
a co za tym idzie – czyste powietrze
i pozostawienie przyszłym pokoleniom
możliwie niezniszczonego świata.
Te ideały mają pokrycie w pieniądzach.
Zieloni opierają się na liczbach i często
argumentują, że czyste powietrze to
czysty interes – w każdym znaczeniu tego
słowa. Po pierwsze: sam wpływ wyższej
jakości powietrza na stan zdrowia ludzi
przyniósłby tylko Unii Europejskiej korzyści rzędu 3,5-8 mld euro do 2020 r. Po
drugie: zielone technologie to technologie
przyszłości; światowy rynek produktów
i usług niskowęglowych wart jest 3 biliony
dolarów i dynamicznie rośnie. Po trzecie: zielona energetyka to miejsca pracy
służące lokalnemu rozwojowi. Szacuje się,
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że dzięki samemu tylko zwiększeniu efektywności energetycznej
o 1 procent rocznie przez 10 lat w Unii Europejskiej powstanie
i utrzyma się 200 tysięcy lokalnych miejsc pracy. Rozproszona
energetyka odnawialna nie „pompuje” portfeli oligarchów energetycznych z wielkich koncernów, w tym z lobby atomowego, ale
buduje demokrację energetyczną. A rozsądny, dobrze zarządzany system energetyczny pozwala na duże oszczędności. Na przykład w Częstochowie, która od lat przykłada się do kompleksowego i przemyślanego oszczędzania, dzięki objęciu programem
oszczędności ponad 120 szkół, przedszkoli itd., w ciągu ostatnich
10 lat zużycie paliw i energii zmalało o 20 procent, wody o ponad
36 procent, a emisja CO2 zmniejszyła się o 18 procent.
Te argumenty wystarczą, by zrozumieć, dlaczego Zieloni różnymi sposobami próbują włączać supremację świeżego oddechu (i spojrzenia)
w polityczny główny nurt. Ostatnio, pod koniec marca 2012 r., współorganizowali zielono-czarny stół – pierwsze wspólne obrady zielonych
i górników. Był to historyczny moment, bo – jak mówił szef górniczych
związków Andrzej Chwiluk – dotąd panowało przekonanie, że czarny,
czyli górnik, z zielonym do stołu nie usiądzie, bo za dużo ich dzieli.
– A okazuje się, że mamy wiele wspólnego – mówił.
Do stołu zasiedli zresztą nie tylko przedstawiciele Związku Zawodowego Górników i Partii Zielonych, ale także przedstawiciele
organizacji społecznych, ośrodków badawczych, administracji
FOTO: EUROPEANGREENS

publicznej, dziennikarze. Szeroka reprezentacja
dała nową perspektywę, poszerzyła horyzonty.
Pojawiła się masa nowych tematów do wspólnej
obróbki na kolejnych czarno-zielonych „debatach-szychtach”. Chodzi o zielone miejsca pracy, ale ten temat jest powiązany z dziesiątkami
innych – miejscami pracy dla kobiet, autonomicznym budownictwem dostępnym; słowem –
z modelem rozwoju, przyszłością przez duże P.
Dariusz Szwed, członek zarządu partii Zielonych i szef rady programowej think-tanku
Zielony Instytut, w rozmowach zielonych
z górnikami widzi szanse na wdrożenie sensownych rozwiązań rozwojowych. – Zieloni mówią:
węgiel plus efektywność energetyczna plus
odnawialne źródła energii, a nie: węgiel plus
atom. Górnicze związki zabiegają o utrzymanie
miejsc pracy w kopalniach. Należy już teraz
myśleć i działać na rzecz tworzenia nowych
miejsc pracy. Namawiamy związkowców, by
w większym stopniu włączyli się w tworzenie
nowych miejsc pracy w dziedzinach efektywności i zielonej energetyki. Trzeba przeprowadzać
termoizolację budynków, racjonalnie korzystać
z bogactw naturalnych, zwiększać efektywność
wykorzystania węgla, słowem – mądrze gospodarować tym, co mamy. Zielona gospodarka
to szansa na modernizację, także na modernizację Śląska. Te racje nas łączą. Stwórzmy
wspólny zielono-czarny front.
Kto wie, być może już niebawem będziemy
oddychać czystszym powietrzem, jeśli górnicy,
mówiąc metaforycznie, przykują się z ekologami
do drzew, a ci drudzy zgodzą się palić z górnikami pod Sejmem opony (może lepsza byłaby
biomasa?).
Najważniejsze wartości, na jakich buduje się
zieloną politykę, można porównać do roli
drzewa w ekosystemie: pozwala odetchnąć
i cieszyć się życiem, pozwoli także przyszłym
pokoleniom.
„Czarno-zielony okrągły stół energetyczno-klimatyczny” odbył się 21 marca 2012 r. w Katowicach. Konferencję zorganizowały: Związek
Zawodowy Górników w Polsce, Zielony Instytut
oraz Fundacja im. Róży Luksemburg.
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manipulując
oddechem Ziemi
TEKST: EDWIN BENDYK

Wydawało się, że pokusa geoinżynierii
odeszła do lamusa. Dziś jednak, kiedy
kolejne rundy negocjacji klimatycznych
pokazują, że szybkie rozpoczęcie procesu
ograniczania emisji gazów cieplarnianych
jest bardzo trudne, inżyniera ekosystemów
powraca już nie tylko jako temat niewinnych
ćwiczeń intelektualnych. Coraz częściej
na „opcję Pinatubo” z zainteresowaniem
patrzą politycy.
FOTO: STEVE JURVETSON

Wybuch wulkanu Pinatubo na Filipinach w 1991 r.
doprowadził do emisji do atmosfery 10 mln ton siarki.
Zadziałała ona jak lustro zmniejszające ilość promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi.
W efekcie nastąpiło wielomiesięczne ochłodzenie. Paul
Crutzen zainspirowany efektem Pinatubo opublikował
w 2005 r. artykuł w piśmie naukowym „Climate Change”,
w którym wyliczył, że wystarczyłoby wypuścić do atmosfery 5,3 mln ton siarki, by czasowo schłodzić Ziemię. Co
najważniejsze, metoda jest relatywnie tania i całkowicie
bezpieczna – te kilka milionów ton to ułamek ilości siarki
emitowanej w związkach chemicznych pochodzących ze
spalania paliw kopalnych i zatruwających powietrze bliżej powierzchni Ziemi. Artykuł Crutzena wywołał burzę,
na uczonego posypały się gromy, bo na nowo wprowadził do obiegu temat geoinżynierii (geoengineering),
nazywanej po polsku również inżynierią ekosystemów.
35
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FOTO: RESEARCH DEVELOPMENT AND ENGINEERING COMMAND

Celowa emisja
Inżynieria ekosystemów to temat nienowy. Możliwość
świadomego wpływu na Ziemię analizował już pod koniec
XIX w. rosyjski ﬁlozof Nikołaj Fiodorow. Szwedzki chemik
Svante Arrhenius, jeden z pionierów badań nad wpływem
dwutlenku węgla na temperaturę atmosfery przewidywał,
że ludzie celowo zaczną emitować CO2, by zrobiło się
cieplej. Przykładem geoinżynierii na skalę masową jest
produkcja nawozów sztucznych, polegająca na wiązaniu
w sposób chemiczny azotu z powietrza, który następnie
traﬁa do gleby, a w konsekwencji do pożywienia. Ponad 40%
azotu znajdującego się w proteinach konsumowanych przez
ludzi pochodzi z nawozów sztucznych, czyli zostało „wyprowadzone” z atmosfery w sposób przemysłowy.
Inżynieria ekosystemów kojarzy się jednak najczęściej z różnymi nieszczęśliwymi pomysłami zawracania biegów rzek,
których podejmowali się władcy wszechmocnego Związku
Sowieckiego. Doskonałym katalogiem pomysłów geoinżynieryjnych jest książka Hack the Planet Eliego Kintischa, redaktora magazynu „Science”. Autor przypomina, że inżynieria
ekosystemów należała do zestawu strategicznych narzędzi,
jakimi posługiwały się supermocarstwa podczas zimnej wojny. Amerykanie pracowali m.in. nad weather weapon, czyli
możliwością wywoływania intensywnych zjawisk pogodowych za pomocą wybuchów jądrowych.
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Wydawało się, że wraz z końcem Zimnej Wojny do lamusa historii odeszła także pokusa
geoinżynierii. Dziś jednak, kiedy kolejne rundy
negocjacji klimatycznych pokazują, że szybkie
rozpoczęcie procesu ograniczania emisji gazów
cieplarnianych jest bardzo trudne, inżyniera
ekosystemów powraca już nie tylko jako temat
niewinnych ćwiczeń intelektualnych. Coraz
częściej na „opcję Pinatubo” z zainteresowaniem
patrzą politycy. W październiku 2011 r. amerykański think tank Bipartisan Policy Center opublikował raport grupy roboczej ds. przeciwdziałania
skutkom zmian klimatycznych.
Autorzy zastrzegają, że geoinżynieria nie może
zastąpić redukcji emisji gazów cieplarnianych,
niemniej jednak byłoby nierozsądne zaniedbać
opracowanie postępowania awaryjnego, na
okoliczność ewentualnej katastrofy. A także po
to, żeby być gotowym na sytuację, gdyby ktoś
inny pierwszy wpadł na pomysł zastosowania
takiego scenariusza. Dlatego raport rekomenduje podjęcie intensywnych, koordynowanych
z poziomu Białego Domu interdyscyplinarnych
badań naukowych poświęconych problemom
przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych
i inżynierii ekosystemów.
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Nowa nadzieja czy nowy problem?

Zyskuje ona także legitymizację ekonomiczną. Bjørn Lomborg,
duński ekonomista i enfant terrible debaty klimatycznej, już
wielokrotnie wzbudzał emocje swoimi nieortodoksyjnymi wypowiedziami. Nie kwestionuje on faktu globalnego ocieplenia
ani tego, że odpowiada za nie działalność człowieka.
W kolejnych swych publikacjach, przygotowywanych wraz
z gronem ekonomistów, przekonuje jednak, że redukcja emisji
gazów cieplarnianych to najdroższy i najmniej efektywny
sposób walki z klimatycznym kryzysem.
Najnowsza opublikowana pod jego redakcją książka Smart
Solutions to Climate Change analizuje, w jaki sposób najefektywniej pod względem ekonomicznym „schłodzić Ziemię”.
Najwyższe uznanie ekonomistów, którzy mieli ocenić dostępne metody, zyskały rozwiązania geoinżynieryjne. Pierwsze
miejsce zdobył pomysł tworzenia z wody morskiej sztucznych
chmur, które tworzyłyby lustro odbijające promieniowanie
słoneczne. Autorami pomysłu są inżynier Stephen Salter
i ﬁzyk John Latham. Policzyli oni, że wystarczy zbudować ﬂotę
1500 bezzałogowych statków, które sterowane komputerowo,
będą w odpowiednich miejscach globu rozpylać w powietrzu
wodną mgiełkę.

FOTO: STEVE JURVETSON

FOTO: KRISTEL PECHON

Podobne analizy i raporty powstały w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Rosji, Chinach. Ba, odwołuje się do nich nawet Watykan w raporcie Papieskiej Akademii Nauk z kwietnia 2011 r.
W dokumencie „Los lodowców w epoce antropocenu” można
przeczytać: „Ostrożność sugeruje rozważenie wykorzystania
geoinżynierii w sytuacji, gdy katastrofalnych i nieodwracalnych skutków zmian klimatycznych nie da się powstrzymać za
pomocą metod mitygacyjnych i adaptacyjnych”. Najwyraźniej
„opcja Pinatubo” staje się z pełnym błogosławieństwem opcją
strategiczną.

W katalogu Smart Solutions… pomysłów jest
jednak więcej. Uznanie ekonomistów zyskuje
także sposób proponowany przez Crutzena, czyli
rozpylanie w atmosferze aerozoli siarki. Można
także spróbować ustawiać między Ziemią
a Słońcem lustra ograniczające dostęp promieni
słonecznych. Pomóc może nawet malowanie
dachów farbami odbijającymi światło.
W zasadzie wszystkie elementy układanki leżą
na stole: technologie, nawet jeśli jeszcze znajdują się w powijakach, są jak najbardziej realne.
Zgadza się kasa – geoinżynieria kusi, bo wydaje
się tańsza niż redukcja emisji gazów cieplarnianych. Istnieje nawet warunkowe przyzwolenie
moralne. Niestety pozostaje problem zasadniczy. Inżynieria ekosystemów wymaga, podobnie
jak inne formy walki z globalnym ociepleniem,
współdziałania w wymiarze globalnym. Ktokolwiek zdecyduje się skorzystać z „opcji Pinatubo”, czy to będą Amerykanie, Chińczycy czy
Rosjanie, wywoła efekt na całej kuli ziemskiej.
Nie wszystkim musi to odpowiadać. Działania
unilateralne w takiej sytuacji to najlepsza recepta na rozwój innego katastrofalnego scenariusza – wojny klimatycznej. Z kolei globalna
koordynacja działań wydaje się równie trudna,
jak uzyskanie zgody na redukcję emisji gazów
cieplarnianych.
Powyższy tekst jest obszernym fragmentem artykułu pt.
„Opcja Pinatubo” opublikowanego w miesięczniku „Znak”.
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Magazyn Zielone Miasto – podstawowe informacje
Zielone Miasto – magazyn zielonej polityki,
cywilizacji i stylu życia.
Nakład: 3000 egzemplarzy.
Częstotliwość: dwumiesięcznik.
Objętość podstawowa: 40 stron.
Cena: magazyn bezpłatny.

Punkt y dystr ybucji
Dystrybucja ogólnopolska
Sieć sprzedaży wysyłkowej:
http://www.ho-lo.pl
Księgarnia internetowa:
http://www.trzy-ka.pl
Bytom
Centrum Sztuki Współczesnej Kronika,
Rynek 26,
http://www.kronika.org.pl/
Gdynia
Bar wegetariański Green Way
Food for Life, ul. Abrahama 24
Bar wegetariański Green Way,
ul. Piłsudskiego 56
Sklep Bio Piekarnia Ziarno,
ul. Abrahama 24
Sklep Bio Piekarnia Ziarno,
ul. Świętojańska 95
Sklep Bio Piekarnia Ziarno,
ul. Dworcowa 11
Sklep ekologiczny Bio Świat,
ul. Starowiejska 16
Gdańsk
Sklep Bio Piekarnia Ziarno,
ul. Dmowskiego 11f
Katowice
Bar Złoty Osioł, ul. Mariacka 1,
http://wegebar.com/
Dobra Karma,
ul. św. Jacka 1,
http://www.dobrakarma.com/
Koszalin
Bar wegetariański Green Way,
ul. Paderewskiego 1 (CH Forum)

Kraków
Bar wegetariański Green Way,
ul. Mikołajska 14
Famiga, ul. Lea 179,
http://www.famiga.pl/
Łódź
Bar wegetariański Green Way Food
for Life, ul. Piotrkowska 80
Bar wegetariański Green Way,
ul. Piłsudskiego 15/23
(CH Galeria Łódzka)
Bar wegetariański Green Way,
ul. Karskiego 5 (CH Manufaktura)
Bar wegetariański Vegemania,
ul. Pabianicka 245 (CH Port Łódź)
Oborniki Śląskie
Szczypta Świata,
ul. M.C. Skłodowskiej 31/III
http://www.szczyptaswiata.pl/
Poznań
Bar wegetariański Green Way Food
for Life, ul. Zeylanda 3
Bar wegetariański Green Way Food
for Life, ul. Taczaka 2
Bar wegetariański Green Way Food
for Life, ul. 23 lutego 11
Słupsk
Herbaciarnia w Spichlerzu,
Rynek Rybacki 1,
http://www.herbaciarnia.slupsk.pl/
Sopot
Bar wegetariański Green Way
Food for Life,
ul. Bohaterów Monte Cassino 47

Sosnowiec
Złoty Osioł, ul. Grota Roweckiego 20
http://wegebar.com/
Szczecin
Bar wegetariański Green Way Food
for Life, ul. Krzywoustego 16
Tarnowskie Góry
Galeria Sztuki Inny Śląsk,
ul. Karola Miarki 2
http://innyslask.art.pl/
Warszawa
Restauracja Biosfeera,
Al. Niepodległości 80
http://www.biosfeera.com/
Figa z Makiem, ul. Walecznych 64
http://ﬁgazmakiem.edu.pl/
HOLO Shop, ul. Nowy Świat 44
http://www.ho-lo.pl
Kalimba Koﬁﬁ, ul. Mierosławskiego 19
http://www.kalimba.pl/
Kolonia Ochota, róg Łęczyckiej i Ładysława, http://www.kolonia-ochota.pl/
Pieluszkarnia, ul. Nowy Świat 22
http://www.pieluszkarnia.pl/
Szczotki Pędzle, ul. Tamka 45b
http://szczotkipedzle.com/
Wygodny Rower Cafe,
Al. Jerozolimskie 4
http://www.wygodnyrower.pl/
Wrocław
Bar wegetariański Green Way Food
for Life, Kuźnicza 11/13
Bar wegetariański Green Way, Wrocław,
Legnicka 58 (CH Magnolia Park)
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Raport do pobrania m.in. ze strony Fundacji im. Heiricha Bölla, Przedstawicielstwo w Polsce www.boell.pl oraz Greenpeace Polska www.greenpeace.pl

