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jest
klimatycznie
TEKST: BEATA MACIEJEWSKA, DARIUSZ SZWED

Era węgla, gazu i ropy, a także dominacji
energetycznych koncernów, kończy się na naszych
oczach. Hasło towarzyszące temu procesowi –
Power to the People – oznacza zarówno odnawialną
energię, jak i władzę oraz moc ludzi uwalniających się
od monopoli XX wieku.
Powstaje demokracja energetyczna – otwarty proces,
kształtowany m.in. przez liderki i liderów zmiany,
pozwalający indywidualnym osobom i społecznościom
przejmować kontrolę nad produkcją i dystrybucją
energii. Dynamicznie rośnie liczba miejsc na całym
świecie, w których dochodzi do prawdziwego
pospolitego ruszenia energetycznego.
4
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KOOPERATYWA ENERGETYCZNA
Budowa farm wiatrowych w Polsce często kojarzy
się z protestami społecznymi. W innych krajach
bywa podobnie, dopóki wspólnoty mieszkańców
same nie zainwestują w turbiny wiatrowe, ucierając nosa zewnętrznym inwestorom.
My revolution is to power my village (Moja rewolucja to dać władzę/energię mojej wiosce) – głosi
hasło promujące jedną z najprężniejszych kooperatyw energetycznych, Baywind w Wielkiej Brytanii. Skupia ona 1300 osób (każdej przysługuje
prawo głosu) posiadających 6 turbin wiatrowych
o mocy ponad 3 MW. Zyski inwestują w ﬁrmę
Energy4All Ltd., która wspiera rozwój kooperatyw.
We Francji działająca od 2005 r. kooperatywa
Enercoop, zrzeszająca 8 tys. członkiń i członków,
jest jedynym w tym kraju przedsiębiorstwem
energetycznym działającym na zasadzie spółdzielni. Jej założycielami są działacze wiodących
przedsięwzięć etycznego biznesu i organizacji
ekologicznych, m.in. Greenpeace.
Pierwsze kooperatywy energetyczne powstały
w Danii, obecnie działają w różnych krajach. Każdy, kto przystąpi do kooperatywy i wniesie wkład

W KOOPERATYWACH WYTWARZA
SIĘ PRYWATNE I PUBLICZNE
DOBRA – WARTOŚCI MATERIALNE
I ETYCZNE.
ZNANE POWIEDZENIE: NOT IN MY
BACKYARD (BYLE NIE NA MOIM
PODWÓRKU) DZIĘKI WSPÓŁWŁASNOŚCI
ZAMIENIA SIĘ NA: YES IN MY BACKYARD
(OBY NA MOIM PODWÓRKU)!
FOTO: 10 10, FLICKR.COM

ﬁnansowy, ma prawo głosu i współdecydowania
o jej działaniach. Ważna jest także dbałość o lokalną wspólnotę, bo w kooperatywach wytwarza się
prywatne i publiczne dobra – wartości materialne
i etyczne. To wszystko sprawia, że znane powiedzenie: Not in my backyard (Byle nie na moim
podwórku) dzięki współwłasności zamienia się na:
Yes in my backyard (Oby na moim podwórku)!
Kooperacyjne formy stają się coraz bardziej dynamiczne: we wrześniu 2013 r. w ciągu 13 godzin
udało się zebrać 1,3 mln euro na turbinę wiatrową
w centralnej części Holandii. Za pomocą mechanizmu crowdfunding (społeczne ﬁnansowanie
przedsięwzięcia przez dużą liczbę drobnych, jednorazowych wpłat dokonywanych przez osoby zainteresowane) do współwłasności turbiny przystąpiło
1700 osób, które wykupiły udziały w tej inwestycji.
W Polsce wciąż nie ma ani jednej kooperatywy energetycznej. Pierwsze rozmowy na ten temat z reprezentantami lokalnych społeczności przeprowadzono
w połowie 2013 r. we Władysławowie, podczas
warsztatów „Demokracja energetyczna” prowadzonych przez Fundację Przestrzenie Dialogu, Zielony
Instytut i Fundację Róży Luksemburg w Polsce.
Więcej: www.demokracjaenergetyczna.pl
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EVELIN NAMARA
I SOLARNE SIOSTRY
Evelin Namara to koordynatorka jednego z najbardziej innowacyjnych społecznych przedsięwzięć Solar Sister, działającego w trzech afrykańskich krajach: Ruandzie, Ugandzie i Sudanie
Południowym. Zajmuje się ono eliminowaniem
ubóstwa energetycznego dzięki wspieraniu
kobiet z terenów wiejskich w rozwoju energetyki solarnej. Evelin ma niespełna 30 lat, a na
swoim koncie wiele zasług i wyróżnień, m.in.
nagrodę im. Anity Borg przyznawaną kobietom
z branży IT pracującym poza Stanami Zjednoczonymi jako wolontariuszki na rzecz zmiany
społecznej w lokalnych społecznościach.
Z wykształcenia informatyk, przez kilka lat pracowała w Ugandzie w ﬁrmie Orange; porzuciła
to zajęcie na rzecz pracy z kobietami
w afrykańskich wioskach.
Solarne Siostry działają podobnie jak sieci
sprzedaży bezpośredniej – oferują określone produkty, głównie lampy solarne, swoim
znajomym i rodzinie. Dzięki temu same na

siebie zarabiają, zwiększają dochód rodziny
i uniezależniają się od mężów. Stać je na
to, aby posłać dzieci do szkoły i kupić nową
odzież, co ma dla nich większe znaczenie
niż mogłoby się wydawać z perspektywy
europejskiej. Dzięki zakładaniu własnych
biznesów wzmacniają się.

EVELIN MA NIESPEŁNA 30 LAT,
A NA SWOIM KONCIE WIELE ZASŁUG
I WYRÓŻNIEŃ, M.IN. NAGRODĘ
IM. ANITY BORG PRZYZNAWANĄ
KOBIETOM Z BRANŻY IT PRACUJĄCYM
POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI JAKO
WOLONTARIUSZKI NA RZECZ ZMIANY
SPOŁECZNEJ W LOKALNYCH
SPOŁECZNOŚCIACH.
FOTO: MAT. PRAS.

W Ugandzie, Ruandzie i Sudanie Południowym pracuje już ponad 400 Słonecznych
Sióstr. Udało się to dzięki rozbudowywaniu
sieci kontaktów i zatrudnianiu regionalnych
koordynatorek, które pomogły znaleźć
zmotywowane kobiety i udzieliły im takiego
wsparcia, by osiągnęły sukces. Dzięki
temu ponad 54 tys. nowych osób korzysta
z energii słonecznej, co pozwala o 30%
zmniejszyć wydatki domowe i chronić ludzi
oraz środowisko przed emisją szkodliwych
związków pochodzących ze spalania nafty.
Więcej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Solar_Sister
https://www.facebook.com/polkapowiatowa
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POLSKA NIE TYLKO WĘGLEM STOI
Polski rząd na razie nie chce dołączyć do zielonej transformacji,
ale Polki i Polacy – owszem. Niemal co druga osoba w Polsce chce
korzystać z energii odnawialnej, a wiele miejscowości i regionów
stawia na nowe rozwiązania i zamierza inwestować w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii.
Idea demokracji energetycznej promowana jest w czasie warsztatów i debat organizowanych przez Zielony Instytut oraz partnerskie organizacje w całej Polsce, coraz częściej we współpracy
z włodarzami miast i regionów. Komprachcice, Gdynia, Lublin,
Bielsko-Biała – by wymienić choć kilka – to miejsca, które mogą
się pochwalić dobrymi zielonymi rozwiązaniami: panelami fotowoltaicznymi na autobusach i domach, inwestycjami w ocieplanie
budynków użyteczności publicznej, nowoczesnymi systemami
zarządzania miejskimi usługami.

7

SOLARNE SIOSTRY DZIAŁAJĄ
W TRZECH AFRYKAŃSKICH
KRAJACH: W UGANDZIE,
RUANDZIE I SUDANIE
POŁUDNIOWYM.
FOTO: DEUTSCHE WELLE,
FLICKR.COM

Jan i Mateusz Baranowscy
tartak Tar-Drew

Razem z tatą
dokładnie rok temu
zrobiliśmy ten oto
wiatrak.

37

Wiatrak jest
bardzo wydajny.
Przy minimalnym
wietrze osiąga moc
od 5 do 15 kW.

NIEMAL CO DRUGA OSOBA
W POLSCE CHCE KORZYSTAĆ
Z ENERGII ODNAWIALNEJ, A WIELE
MIEJSCOWOŚCI I REGIONÓW
STAWIA NA NOWE ROZWIĄZANIA
I ZAMIERZA INWESTOWAĆ
W EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ
I ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII.
RYS.: AGNIESZKA KRASKA
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podstawowe pytania: Komu ona służy – korporacjom czy „zwykłym obywatelom”? Jakie wartości jej
przyświecają: solidarność i zrównoważony rozwój czy
tylko chęć zysku? Czy zielone miejsca pracy zmieniają jakość życia i nadają głęboki sens temu, co się
robi? A może są kolejną formą kieratu, tyle że w zielonych kołnierzykach? Analiza Branda opiera się na
przekonaniu, że zmiany technologiczne nie następują same dla siebie, lecz są papierkiem lakmusowym
stosunków międzyludzkich i stosunku człowieka do
natury. Podstawowe pytania się nie zmieniają: Kto
ma władzę? Czy jest w stanie ją oddać, aby innym
było lepiej?

ZWIĄZKI ZAWODOWE NA RZECZ
DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ
Związki zawodowe na rzecz demokracji energetycznej to ogólnoświatowa inicjatywa kilkunastu
związków z całego świata – od Korei, przez RPA, po
Kanadę i Wielką Brytanię, która zmierza do tego,
aby zmiany klimatyczne stały się siłą napędową
zrównoważonego rozwoju, a zatem także poprawy warunków pracy i życia pracowników. Działa
na rzecz likwidacji ubóstwa energetycznego (np.
niemożności opłacenia rachunków za ogrzewanie) oraz szybkiego przechodzenia gospodarki
z węglowej na niskowęglową. W odróżnieniu od
PODSTAWOWE PYTANIA SIĘ
NIE ZMIENIAJĄ: KTO MA WŁADZĘ?
CZY JEST W STANIE JĄ ODDAĆ,
ABY INNYM BYŁO LEPIEJ?
FOTO: SAWOMIR POTAPOWICZ
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TEORETYCY RUCHU
Podwaliny energetycznej zmiany tworzą setki ludzi. Jednym
z mózgów demokracji energetycznej jest prof. Ulrich
Brand, który zajmuje się przede wszystkim analizą socjalnych uwarunkowań zielonej gospodarki i ochroną środowiska. Brand jest obecnie szefem wydziału nauk politycznych
na Uniwersytecie Wiedeńskim, wcześniej wykładał na
uniwersytetach w Buenos Aires, Meksyku i Toronto, był też
ekspertem niemieckiego parlamentu.
W książce pt. „Piękny zielony świat”, wydanej przez Fundację
im. Róży Luksemburg, metodycznie rozkłada on na czynniki
pierwsze podstawowe założenia zielonej gospodarki. Zadaje

ZWIĄZKI ZAWODOWE NA RZECZ
DEMOKRACJI ENERGETYCZNEJ
TO OGÓLNOŚWIATOWA INICJATYWA
KILKUNASTU ZWIĄZKÓW Z CAŁEGO
ŚWIATA – OD KOREI, PRZEZ RPA,
PO KANADĘ I WIELKĄ BRYTANIĘ,
KTÓRA ZMIERZA DO TEGO, ABY
ZMIANY KLIMATYCZNE STAŁY SIĘ SIŁĄ
NAPĘDOWĄ ZRÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU, A ZATEM TAKŻE
POPRAWY WARUNKÓW PRACY
I ŻYCIA PRACOWNIKÓW.
FOTO: MICHAEL TAPP,
FLICKR.COM
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związków zawodowych w Polsce, które najczęściej
są niechętnie nastawione do zielonej modernizacji,
na całym świecie ruch związkowy dąży do włączenia swoich członków w nowe, perspektywiczne
zawody. Inicjatywa ma siedzibę w Nowym Jorku;
współpracuje z tamtejszymi fundacjami i instytucjami działającymi na rzecz praw pracowniczych.

POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
NABIERA ZIELONEJ MOCY
Zielona gospodarka ma potencjał stania się kołem
napędowym zrównoważonego rozwoju Polski. Nowoczesne elektryczne autobusy z Solarisa, pociągi
i tramwaje z ﬁrmy PESA czy kolektory słoneczne
z Watt’a to tylko niektóre przykłady przełamywania
stereotypu, że ochrona środowiska i klimatu zagrażają gospodarce. W sektorze odnawialnych źródeł
energii w ostatnich latach powstało już ponad 35 tysięcy zielonych miejsc pracy. Docieplanie budynków,
wymiana okien, oświetlenia czy AGD na energooszczędne tworzy kolejne dziesiątki tysięcy lokalnych
miejsc pracy. W perspektywie 2014-2020 20% środków unijnych ma być przeznaczone na rozwiązania
przyjazne klimatowi, człowiekowi i zielonej gospodarce – poprawiające jakość życia, stan środowiska oraz
konkurencyjność i innowacyjność ekoprzemysłu.
Więcej: www.zielonynowylad.pl
W PERSPEKTYWIE 2014-2020
20% ŚRODKÓW UNIJNYCH
MA BYĆ PRZEZNACZONE
NA ROZWIĄZANIA PRZYJAZNE
KLIMATOWI, CZŁOWIEKOWI
I ZIELONEJ GOSPODARCE.
FOTO: ERNEST WIŃCZYK
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EKOMIASTO
W pierwszym konkursie „ECO-MIASTO” w Polsce,
zorganizowanym w 2013 r., zwyciężyły: Zamość,
Kościerzyna, Ełk i Płońsk. Nagrodę otrzymała także
Warszawa, a wyróżnienia – innowacyjne energetycznie
miasta, m.in.: Częstochowa i Rzeszów. Miasta nagradzano w dwóch kategoriach: mobilności zrównoważonej i ekologicznego budownictwa. W rozdaniu nagród
w Ambasadzie Francuskiej – inicjatora akcji – wzięła
udział Nicole Bricq, minister handlu zagranicznego
Francji. Akcji patronowały Renault Polska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Więcej: www.ecomiasto.pl

Brandenburgia:
włączeni
w zmianę
TEKST: PATRYCJA BUKALSKA

Coraz więcej „zwykłych obywateli” w Brandenburgii
produkuje własny prąd. Energetyczna rewolucja
nie ominęła sąsiedniego Berlina.

WIATR W FELDHEIM
Wioska Feldheim w Brandenburgii to miejsce, które przyjeżdżają oglądać ekolodzy, politycy
i dziennikarze z całego świata. Dokonano w niej
czegoś, co nie udało się jeszcze w żadnym innym
miejscu w Niemczech – wioska jest całkowicie
niezależna energetycznie, sama zarządza swoją
siecią, a całą energię czerpie ze źródeł odnawialnych (głównie wiatr i biogaz). Wszystko zaczęło się
w 1995 r., kiedy Michael Raschermann, młody szef

Energiequelle Gmbh, przyjechał do wioski, aby
szukać miejsc pod turbiny wiatrowe. Znalazł, i była
to dobra decyzja. Obok 37 budynków w Feldheim
stoją 43 wiatraki. W 2008 r. powstała pierwsza
biogazownia zasilana odpadami. Połowę kosztów
budowy pokryła Unia Europejska. Mieszkańcy i tak
hodowali świnie i uprawiali ziemię, więc wykorzystanie odpadów nasunęło się samo. To był kolejny
zwrotny moment w historii wioski – okazało się, że

10

4 | 2013 | ZIELONE MIASTO | klimat

HASŁA NA TRANSPARENCIE:
„JEST WYJŚCIE Z ATOMU: ENERGIA W RĘKACH
OBYWATELI”, „ENERGIA ATOMOWA –
NIE DZIĘKUJEMY”, „TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA
– ENERGIA W RĘKACH OBYWATELI”.
FOTO: CAMPACT, FLICKR.COM
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jest ona w stanie pokryć swoje zapotrzebowanie
na energię, ale nie może kontrolować sieci energetycznej, i nadal musi za to płacić. Trzeba było
zbudować własną sieć – nawet z pomocą Energiequelle Gmbh nie było to proste. Każdy z mieszkańców zgodził się jednak zainwestować w projekt
3000 euro i, po wielu prawnych przeszkodach, w
2010 r. Feldheim stała się całkowicie niezależna.
Mieszkańcy płacą niższe rachunki za prąd i ogrzewanie, energetyczna transformacja dała im też
pracę. W wiosce nie ma bezrobocia, bo większość
ludzi pracuje w biogazowi lub przy turbinach wiatrowych i panelach słonecznych.

W kwietniu 2011 r. mieszkańcy innego miasta
w Brandenburgii, Bad Belzig i jego okolic, założyli
spółdzielnię NaturEnergie Fläming. Zaczęło się od
pomysłu Haralda Lachera i Uwe Stahn. Najpierw
do spółdzielni należało zaledwie 13 osób, ale i tak
już we wrześniu tego samego roku zainstalowała
pierwsze panele słoneczne na dachu miejscowej
hali sportowej i odsprzedała swoją energię do
sieci. Po roku od założenia spółdzielnia liczyła dwa
razy więcej członkiń i członków oraz posiadała trzy
farmy paneli fotowoltaicznych.

GWIAZDA PRZEWODNIA
Feldheim jest jak każde inne spośród tysięcy
małych miasteczek i wsi – niewielu mieszkańców
(150 osób), brak atrakcji, trochę szaro, trochę za
spokojnie. Jej mieszkańcy zrobili jednak coś, co
jest inspiracją dla wielu innych. Tylko w 2011 r.
Feldheim odwiedziło 3000 gości, z których połowa
– co łatwo zrozumieć po tragedii w Fukushimie –
pochodziła z Japonii.
Rozwiązań z Feldheim nie sposób po prostu kopiować – nie wszędzie są takie same warunki, np.
tak silne wiatry – można jednak szukać innych
źródeł energii. Władze niemieckich landów,
w tym Brandenburgii, starają się wspierać podobne inicjatywy i czynią to z dobrym skutkiem.

12
NA ZDJĘCIU: MICHAEL RASCHEMANN
– SZEF ENERGIEQUELLE GMBH NA TLE
TABLICY INFORMUJĄCEJ, ŻE FELDHEIM
JEST CAŁKOWICIE NIEZALEŻNE
ENERGETYCZNIE.
MAT. PRAS.

Brandenburgia niektórym kojarzy się przede
wszystkim z odkrywkowym wydobyciem węgla
brunatnego, ale przoduje w Niemczech w dziedzinie zastosowania energii odnawialnej. W rankingu
Agencji ds. Źródeł Odnawialnych w latach
2008 i 2010 Brandenburgii przyznano tytuł
„Gwiazdy Przewodniej” (Leitstern) dla landu,
który oferuje najlepsze warunki wstępne dla produkcji energii odnawialnej. Jak szacuje Brandenburgische Energie Technologie Initiative, obecnie
wytwarza się tam z odnawialnych źródeł 50%
rocznego zapotrzebowania tego kraju związkowego na energię elektryczną. Jeszcze kilka lat temu
chodziło o to, by powstawało jak najwięcej wiatraków, paneli słonecznych i elektrowni wodnych.
Teraz najważniejszym zadaniem jest uregulowanie wprowadzania energii do sieci – podczas niektórych słonecznych lub wietrznych dni produkuje
się jej więcej niż potrzeba. Rozwiązaniem tego
problemu będzie magazynowanie energii, nowe
małe sieci energetyczne oraz współpraca z Unią
Europejską. Transformacja energetyczna może
się okazać biletem do lepszej przyszłości całego
landu.

PRODUKUJĄC PRĄD
Najważniejszym czynnikiem niemieckiej rewolucji
energetycznej jest rozwój inicjatyw obywatelskich,
bo w energię odnawialną inwestują dziś nie tylko
władze federalne i władze landów, ale właśnie coraz więcej „zwykłych obywateli”. Jedną z pionierek
w tej dziedzinie jest Ursula Sladeck, mieszkanka
Schönau w Schwarzwaldzie. W 1986 r., kiedy po
wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu piątka jej dzieci nie mogła przez dwa tygodnie wychodzić z domu, Ursula postanowiła coś zrobić
i zaczęła szukać możliwości zmniejszenia za-
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W 1986 ROKU, PO WYBUCHU ELEKTROWNI
ATOMOWEJ W ROSYJSKIM CZARNOBYLU PIĄTKA
DZIECI URSULI SLADECK NIE MOGŁA PRZEZ DWA
TYGODNIE WYCHODZIĆ Z DOMU.
URSULA POSTANOWIŁA COŚ ZROBIĆ.
ZAŁOŻONA PRZEZ NIĄ SPÓŁDZIELNIA SCHÖNAU
POWER SUPPLY DOSTARCZA OBECNIE ENERGIĘ
ODNAWIALNĄ DO PONAD 100 TYS. ODBIORCÓW.
MAT. PRAS.

leżności od energii atomowej. Zaczęła od starej
elektrowni wodnej, a obecnie mieszkańcy Schönau
korzystają także z energii wiatrowej i słonecznej.
Najważniejsze jednak było referendum, do którego Ursula doprowadziła na początku lat 90. Sami
mieszkańcy – ku zaskoczeniu władz miasteczka
– opowiedzieli się za prawem wyboru dostawcy
energii. Obecnie założona przez Ursulę spółdzielnia Schönau Power Supply dostarcza energię
odnawialną do ponad 100 tys. odbiorców.

szansą na włączenie się w energetyczne zmiany
dla osób, które same nie posiadają ziemi lub nieruchomości, gdzie mogłyby zainstalować słoneczne
panele czy wiatrowe turbiny. Czasem wystarczy
zaledwie 100 euro, aby wykupić udział w spółdzielni. Według Renewables International, liczba członków spółdzielni gwałtownie rośnie – w niektórych
nawet o 50% w ciągu ostatniego roku. Opłacają się
inwestycje w rozwój ekotechnologii – niemieckie
panele słoneczne i miniturbiny wodne są chętnie
kupowane na całym świecie. Prosumenci energii
ze źródeł odnawialnych uzyskali uprzywilejowaną
pozycję: stawka odkupywanej od nich energii obowiązuje przez 15–20 lat, mają też pierwszeństwo
w sprzedaży energii przed producentami opierającymi się na źródłach tradycyjnych.

Dziś w Niemczech jest około 1,3 mln prosumentów (jednocześnie producentów i konsumentów)
energii odnawialnej. Niektórzy to indywidualni
rolnicy, inni zrzeszają się w spółdzielniach, których
działa około 640. Spółdzielnie są przede wszystkim
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BITWA O BERLIN

PLAN, JAK PRZEJĄĆ SIEĆ I WPROWADZIĆ DO NIEJ WIĘCEJ
ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH OPRACOWAŁY DWIE
KOBIETY: LUISE NEUMANN-COSEL (NA ZDJĘCIU) I ARWEN
COLELL.
LUISE W MAJU 2011 R. ZADZWONIŁA DO ARWEN
I POWIEDZIAŁA PO PROSTU: „POWINNIŚMY KUPIĆ SIEĆ”.
MAT. PRAS.
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Energetyczna rewolucja nie
omija sąsiedniego Berlina.
Los sieci energetycznej
miasta rozstrzygnie się pod
koniec przyszłego roku, kiedy
wygaśnie licencja szwedzkiego giganta Vattenfall.
Plan przejęcia sieci
i wprowadzenia do niej większej ilości energii ze źródeł
odnawialnych opracowały
dwie kobiety, Luise NeumannCosel i Arwen Colell. W wielu
wywiadach Arwen opowiadała, jak to w maju 2011 r. Luise
zadzwoniła do niej i powiedziała po prostu: „Powinniśmy
kupić sieć”. Ich zdaniem
wielka szwedzka ﬁrma nie
robiła dość dla zróżnicowania
źródeł energii, a energia odnawialna to w Berlinie jedynie
około 3%, znacznie mniej niż
w niemieckich założeniach.
Kobiety postanowiły więc
działać i założyły spółdzielnię BürgerEnergie Berlin Eg
(Energia Obywatelska Berlin),
której celem jest zebranie od
członków funduszy na przejęcie sieci. Inspiracji i wzorów
szukały – co nie zaskakuje –
w Schönau, gdzie swoją
pionierską pracę z zieloną
energią zaczynała Ursula
Sladeck. Berlin, zamieszkany
przez 3,5 miliona ludzi, to
jednak całkiem inna skala
niż Schönau. BürgerEnergie
Berlin Eg liczy na razie około
tysiąca członkiń i członków,
udało się zebrać 5 milionów euro. To dużo, ale żeby
wygrać z Vattenfall i innymi
ﬁrmami szykującymi się do
bitwy berlińskiej, potrzeba
znacznie więcej. Pozostał rok
na działanie i zbieranie funduszy. Decyzja, która zapadnie
w 2014 r., będzie obowiązywać przez kolejnych 20 lat.

słońce wstaje
na Zachodzie
TEKST: WALDEMAR SADOWSKI

30 kilometrów od polskiej granicy powstała jedna
z największych na świecie elektrowni słonecznych.
Może zaopatrzyć w energię elektryczną
23 500 budynków.
NAPIS NA TRANSPARENCIE:
„ZAMKNĄĆ ELEKTROWNIE JĄDROWE
TERAZ!” – WSPÓLNA DEMONSTRACJA
ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I PARTII
POLITYCZNYCH M.IN. DIE LINKE
I ZIELONYCH.
MAT. PRAS.
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W miejscowość Finow w Brandenburgii, 30 kilometrów od polskiej granicy, około 500 kilometrów od elektrowni Bełchatów,
powstała jedna z największych na świecie elektrowni słonecznych o mocy 84,5 megawata. Panele słoneczne z Finow mogą
zaopatrzyć w energię elektryczną 23 500 budynków. Właściciel elektrowni – spółka Renewable Energy Capital Partners
GmbH – przejął właśnie kompleks biurowy w Westend-Carree,
prestiżowej dzielnicy bankowej we Frankfurcie nad Menem.
Biznesmeni-ekolodzy, Manfred Kittelmann i Peter Brumm,
jako menedżerowie wykupili udziały w spółce i wkraczają na
teren okupowany dotychczas przez koncerny energetyczne.
W ciągu ostatnich dwóch lat zainwestowali w parki słoneczne
pół miliarda euro.

niemieckich wyborców, a więc także do rządzącej do września 2013 roku koalicji CDU-CSU
i FDP. Władze zaakceptowały pakiet ustaw
przestawiających całą niemiecką gospodarkę na
odnawialne źródła energii. Przypieczętowaniem
tej polityki była decyzja gabinetu Angeli Merkel,
podjęta pod wpływem katastrofy w elektrowni
atomowej Fukushima, o ostatecznej likwidacji
wszystkich „jądrówek” do 2022 roku. Energetyka
odnawialna połączona z wyrównywaniem szans
zajęła ważne miejsce w programie wyborczym
niemieckiej partii Die Linke (Lewica), która we
wrześniowych wyborach do Bundestagu zyskała
nieznacznie większe poparcie niż Zieloni.

Johannes Lackmann, prezes Westfalenwind GmbH,jeszcze
niedawno protestował na barykadach w Brokdorf przeciwko
elektrowniom jądrowym. Aby skutecznie przeciwstawić się
koncernom, zaczął budować wiatraki. Jako doświadczony menedżer w dziedzinie energetyki wiatrowej robi dziś interesy
na surowcu, jakim jest wiatr, z innym „zielonym” przedsiębiorcą – Aloysem Wobbenem.

Obecnie transformację energetyczną popierają wszystkie partie polityczne, popiera ją
także znacząca większość obywateli. Z badań
przeprowadzonych przez instytut Verbraucherzentrale we wrześniu 2013 roku wynika, że 82%
obywateli uznaje cele Energiewende za „całkowicie słuszne” albo „raczej słuszne”; 45% badanych uznało tempo wprowadzania odnawialnych
źródeł energii za „zbyt wolne”, a 26% – za
„właściwe”. „Kreatywna destrukcja” uruchomiona przez Energiewende tworzy dużą liczbę
rozproszonych dostawców i różne źródła energii.
Testuje się nowe formy gospodarowania, współpracy i stylu życia, które mogą rozwijać nową
energetykę i zmniejszyć ślad węglowy.

Ekolodzy, którzy jeszcze niedawno protestowali przeciwko
elektrowniom jądrowym, nie mając nic do przeciwstawienia
staremu systemowi, mają teraz system do swojej dyspozycji.
Tak daleko zaszła już zainicjowana przez Zielonych polityka
„Energiewende” – transformacji energetycznej. Dotychczas
rozwijaliśmy cywilizację, opierając się na energii pochodzącej
głównie ze źródeł nieodnawialnych, które – co więcej – emitują
szkodliwe dla zdrowia i środowiska substancje. Społeczeństwo
niemieckie zdecydowało się na przestawienie gospodarki na
źródła odnawialne, czyli takie, które nie ulegną wyczerpaniu.
Energia słoneczna i wiatrowa, biomasa, geotermia, energia
wodna i pływowa kontra węgiel, ropa, gaz i energia jądrowa.
Docelowy model Energiewende to jednak nie tylko odnawialne
źródła energii, ale także wytwarzanie energii w sposób rozproszony. W Polsce ten rodzaj transformacji pod nazwą „Demokracji energetycznej” propaguje Zielony Instytut.

Problem bezmyślnego wykorzystywania energii ze źródeł
wyczerpywalnych, szkodzącego naturze, jako jeden z pierwszych, już w 1885 roku, dostrzegł niemiecki ﬁzyk Rudolf
Clausius. W książce „Ueberdie Energievorräthe der Natur
undihre Verwerthungzum Nutzen der Menschheit” („O zapasach energii w naturze i ich wykorzystaniu przez ludzkość”)
wzywał do wprowadzenia „mądrej ekonomii” i apelował, aby
nie „roztrwonić bezmyślnie tego, co pozostawiły nam w ziemi
poprzednie epoki, a czego nie możemy niczym zastąpić”.

Osiemdziesiąt kilometrów na północny wschód
od Berlina, w Brandenburgii, leży licząca
400 mieszkańców wieś Brodowin. Pod koniec lat
80. XX wieku na ruinach upadłego enerdowskiego
PGR-u, wśród powszechnej beznadziei, narodził
się pomysł stworzenia ekowioski. Ten w początkach nieco utopijny projekt przyjął formę organizacyjną spółdzielni i nazywa się „SiebenLinden”.
„Rozwijamy tu i próbujemy znaleźć odpowiedź na
najbardziej pilne pytania naszych czasów”, deklaruje prospekt ekowioski. Najważniejszymi
z tych problemów są katastrofa klimatyczna oraz
redukcja śladu węglowego do 2500 kg CO2 na osobę. To jedna trzecia obecnej średniej niemieckiej.
Mieszkańcy Brodowina praktykują więc recykling
oraz zamknięte cykle obiegu energii i materii,
wykorzystują energię słoneczną i wiatrową, budownictwo z naturalnych materiałów oraz uprawy
ekologiczne.

Już w naszych czasach, w latach 80. XX wieku, tę myśl podjęli Zieloni i lewicowa frakcja SPD. Mądrość zawarta w tym
dosyć oczywistym postulacie dotarła w końcu do większości

W Niemczech te eksperymenty społeczne uważane są za poważny element całego projektu Energiewende. Aby podkreślić ich znaczenie dla przy-

WSZYSCY SĄ „ZA”
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szłości, wiosną 2013 roku do Brodowina zawitali
prezydent Niemiec Joachim Gauck oraz premier
Brandenburgii Matthias Platzeck (SPD) z sześćdziesięcioosobową delegacją. Politycy niemieccy
są zainteresowani doświadczeniami mieszkańców
praktykujących nowy, ekologiczny styl życia.

KLIMATY WOKÓŁ KLIMATU
Troska o klimat musi mieć racjonalne, naukowe
podstawy. W tej dziedzinie również należy wrócić do Brandenburgii. W stolicy landu, Poczdamie, mieści się czołowy europejski think tank
zajmujący się badaniem skutków zmian klimatycznych: Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Miasto, znane dotychczas głównie
z wybudowanego w XVIII wieku przez Fryderyka
II zespołu parkowo-pałacowego Sanssouci oraz
konferencji kończącej II wojnę światową, staje
się europejską stolicą badań klimatu.
W najnowszym rankingu International Center for
Climate Governance poczdamski instytut zajął
pierwsze miejsce w Europie wśród wszystkich

EUROPARLAMENTARZYSTKI
Z GRUPY ZIELONYCH,
M.IN. WSPÓŁPRZEWODNICZĄCA
REBECCA HARMS I ULRIKE
LUNACEK Z DELEGACJĄ Z JAPONII.
FOTO: EUROPEAN GREENS,
FLICKR.COM

instytutów zajmujących się klimatem. Celem think tanku
jest badanie dynamiki geosfery, biosfery i antroposfery
w warunkach naturalnych oraz wpływu na nie działalności człowieka.
Dzięki badaniom poczdamskiego instytutu wiemy, co
nam zagraża, ale wiemy też, jak powinna wyglądać przyszłość: gospodarka bez gazów cieplarnianych. Jedną
z najgłębszych wizji gospodarki, która może ocalić klimat, przedstawił na początku obecnego stulecia Jeremy
Rifkin, autor szeregu wizjonerskich bestsellerów, w książce pt. „The Hydrogen Economy”. To system oparty na
wodorze, elektryczności i odnawialnych źródłach energii.
Niewyczerpane zasoby wodoru występują w atmosferze
i wodzie. Możliwość wykorzystania go jako nośnika
energii przewidział już Jules Verne w 1874 roku. Science ﬁction stała się rzeczywistością na naszych oczach.
Przedsiębiorcy z całego świata – innowacyjne pospolite
ruszenie – budują coraz doskonalsze urządzenia, które
mogą być zastosowane już w najbliższej przyszłości do
napędu samochodów, maszyn, w budynkach i gospodarstwach domowych oraz w elektronice.

LITERY UKŁADAJĄ
SIĘ W SŁOWA:
„TRANSFORMACJA
ENERGETYCZNA!”
MAT. PRAS.

Istotą gospodarki wodorowej jest zastąpienie
paliw kopalnych spalanych w silnikach
i turbinach ogniwem paliwowym oraz wodorem i energią odnawialną. Warto podkreślić,
że ogniwo paliwowe jest w stanie zamienić
nawet 83% energii wodoru w użyteczną moc.
To wydajność dwa razy większa niż wydajność
silnika spalinowego. Ogniwo emituje jedynie
parę wodną. Wodór będzie miał fundamentalne
znaczenie dla rozwoju energetyki odnawialnej
– jako nośnik energii. W przypadku nadmiaru
energii słonecznej i energii wiatrowej, których
produkcja jest uzależniona od aktualnego
stanu pogody, można produkować wodór,
wykorzystując zjawisko sztucznej fotosyntezy.
Ta metoda była technicznie możliwa, ale do
niedawna zbyt droga. Ostatnio jednak uczeni
z Helmholtz-Zentrum w Berlinie i Uniwersytetu
Technologicznego w Delft opracowali znacznie tańszą metodę, która może być wkrótce
zastosowana w energetyce odnawialnej, co

zdecydowanie poprawi jej konkurencyjność. Wykorzystali oni
światło słoneczne i wodę bezpośrednio w panelach słonecznych i wyprodukowali wodór i tlen. Sztuczna fotosynteza, polegająca na zamianie wody w wodór pod wpływem promieni
słonecznych, może być opłacalna zastosowana bezpośrednio
na dachach domów. Produkcja energii elektrycznej i wodoru
do domowego ogniwa paliwowego może się odbywać na
każdym europejskim dachu.
Nie brak jednak opinii sceptycznych. Nie chodzi bynajmniej
o techniczną wykonalność wizji gospodarki wodorowo-elektrycznej, lecz o jej koszty. Na przykład ekspertyza opracowana przez Lux Research, Inc. w 2013 roku stwierdza:
„Marzenia o gospodarce wodorowej... nie przybliżają się”,
a problemem są „koszty kapitałowe, a nie dostawa wodoru”. Główne koszty to budowa sieci magazynowania i dystrybucji wodoru. Takie myślenie zawiera jednak zasadniczy
błąd – ekologiczne systemy energetyczne mają być oparte
raczej na modelu rozproszonym, zakładającym lokalną
produkcję i niezależność; dystrybucja na masową skalę nie
jest konieczna.
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PRĄDOWA REBELIA

KLIMAT W POLSCE

Nie zważając na te ekspertyzy,
„zielona” kreatywna destrukcja
przybiera w Niemczech charakter „prądowej rebelii” i stopniowo obejmuje całą gospodarkę.
Przykładem jest chłodnia ﬁrmy
„Deutsche See” w Bremerhaven,
w której zainstalowano 315 paneli słonecznych wytwarzających
energię elektryczną do zasilania
lokalnych agregatów chłodniczych. Do obozu ekorebeliantów
przyłączył się koncern BMW.
Powstająca w Lipsku fabryka samochodów elektrycznych będzie
zasilana przez własne turbiny
wiatrowe o mocy 10 megawatów.

„My w Polsce nie musimy nic zmieniać, bo dysponujemy ogromnymi
zasobami węgla” – tak brzmi nieoﬁcjalna opinia naszych zaściankowych polityków. Rzeczywistość jest inna. „Epoka kamienia łupanego
nie skończyła się z powodu braku kamieni” – stwierdził szejk Yamani
z OPEC, absolwent Harvardu. Pojawiły się technologie wytopu metali,
a społeczności, które trwały przy technologii kamiennej – wyginęły.
Prawdziwe bogactwa narodowe to kreatywność i przedsiębiorczość, nie
węgiel kamienny. Innowacje mogą zniszczyć stare działy gospodarki,
ale na ich miejscu pojawiają się nowe, czystsze i wydajniejsze. Polska
polityka „trwania” utrzymuje kraj w epoce kamiennej. Według szacunków, podtrzymanie samego tylko górnictwa węglowego w ubiegłym
roku kosztowało budżet 8,5 miliarda złotych, a od początku transformacji – ponad 250 miliardów złotych. Kosztowna polityka „trwania”,
zamiast zmian. Niemcy porzucają swoje zasoby „kamienia łupanego”:
energię jądrową. Odwaga i mądrość niemieckich polityków, wymuszona przez Zielonych i wyborców, zapewni niemieckiej gospodarce
przewagę w nowej epoce.

Pilotażowy projekt prowadzony
jest od 2011 roku w Brandenburgii. W miejscowości Prenzlau
ﬁrma Enertrag przetwarza nadwyżki energii elektrycznej
w wodór, który zasila testowe
stacje wodorowe w Berlinie.
Greenpeace Energy w 2011 roku
rozpoczął testową produkcję
wodoru z nadmiaru energii elektrycznej wytwarzanej przez turbiny wiatrowe. W tym przypadku
wodór przetwarzany jest w metan
i pompowany do sieci gazowej.
Z kolei Audi AG w Werlte w Dolnej
Saksonii w 2013 roku uruchamia
produkcję wodoru wykorzystującą
elektryczność z turbin wiatrowych. Wodór przekształcony
zostanie w gaz ziemny CNG
i wykorzystany jako paliwo do
samochodów na gaz.

Żaden polski polityk z dwóch partii systemowych broniących węglowego status quo kraju nie boi się katastrofy klimatycznej. Troska o przyszłość życia na Ziemi jest dla nich uczuciem odległym, obcym, abstrakcyjnym. Nie obchodzi ich, w jakim kraju, w jakim świecie będą żyć
przyszłe pokolenia. Polska polityka energetyczna bezmyślnie wpycha
kraj w starą, brudną technologię, szkodliwą dla zdrowia, gospodarki
i klimatu. Miejmy jednak nadzieję, że i w Polsce dokona się akt kreatywnej destrukcji. Mamy sporo powodów do optymizmu, płynących
od naszych najbliższych sąsiadów.

„Prądowi rebelianci” tworzą podstawy rozproszonego systemu
energetycznego, nie czekając na
budowę sieci dystrybucji wodoru.
To silny trend. Według Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej
aż 13% ﬁrm zainstalowało już
własne zasilanie, a kolejne 16%
planuje budowę instalacji. Prądowi rebelianci mogą zaoszczędzić
do 50% kosztów energii.
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W POLSCE DEMOKRACJĘ ENERGETYCZNĄ
PROPAGUJE ZIELONY INSTYTUT, M.IN.:
POSEŁ ROBERT BIEDROŃ,
BEATA MACIEJEWSKA
I DARIUSZ SZWED.
FOTO: REMIGIUSZ
KOLASA

bitwa o klimat
TEKST: KATARZYNA GUZEK, BEATA MACIEJEWSKA

Arktyka. Niedźwiedź polarny na topniejącym lodzie:
„Po co chodzić, skoro można jeździć. Ruszajmy”.
W CIĄGU OSTATNICH
TRZYDZIESTU LAT ILOŚĆ LODU
MORSKIEGO W REJONIE ARKTYKI
ZMNIEJSZYŁA SIĘ AŻ O TRZY
CZWARTE.
FOTO: GREENPEACE
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30 osób z 18 krajów, m.in. Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii, Francji, Finlandii, Szwajcarii,
Polski i Rosji, wyruszyło 14 września 2013 r. na
statku Arctic Sunrise z norweskiego portu Kirkenes ku platformie wiertniczej Gazpromu na Morzu
Peczorskim. W proteście przeciwko planowanym
odwiertom ropy w Arktyce mieli wejść na platformę
i powiesić na niej transparent. 19 września zostali
aresztowani i przetransportowani do Murmańska.
Postawiono im zarzut piractwa, zmieniony później
na chuligaństwo. Paragraf 213 rosyjskiego kodeksu
karnego opisuje je jako ciężkie naruszenie porządku
publicznego, a okolicznością obciążającą jest fakt,
że czynu dokonała zorganizowana grupa stworzona
specjalnie w tym celu. Grozi im do siedmiu lat więzienia. Samo śledztwo może potrwać wiele miesięcy, które aktywiści spędzą za kratami.

„Siedzenie w więzieniu to powolne umieranie. Te
dwa miesiące spisałam już na straty i mam nadzieję,
że nie stracę więcej. Weekend to najgorsze dwa dni
w tygodniu. Nie dzieje się zupełnie nic. W tygodniu widuję przynajmniej mojego prawnika i mogę
usłyszeć od niego jakieś wiadomości” – napisała do
rodziców jedna z uwięzionych aktywistek, 27-letnia
Brytyjka Alexandra Harris, w liście opublikowanym
przez „Guardiana”. W podobnej celi siedzi Tomasz
Dziemianczuk, pracownik Akademickiego Centrum
Kultury Uniwersytetu Gdańskiego, jedyny Polak w tej
wyprawie. Dziemianczuk w areszcie obchodził swoje
37. urodziny. – „Tutaj prawo nie działa... tak, to jest
prawo na pokaz (...) pierwszego dnia wylądowaliśmy
w karcerze” – mówił do dziennikarzy podczas rozprawy sądowej analizującej jego apelację o zwolnienie
z aresztu. Została odrzucona.
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30 OSÓB Z 18 KRAJÓW,
WYRUSZYŁO 14 WRZEŚNIA
2013 R. NA STATKU ARCTIC SUNRISE
KU PLATFORMIE WIERTNICZEJ
GAZPROMU NA MORZU PECZORSKIM.
NA ZDIJĘCIU PIĘCIORO Z NICH,
TRZECI OD LEWEJ - TOMASZ
DZIEMIANCZUK Z POLSKI.
FOTO: GREENPEACE
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Dla ekologów Arktyka to swoista „ziemia święta”,
papierek lakmusowy zmian klimatycznych. W ciągu ostatnich trzydziestu lat ilość lodu morskiego
w tamtym rejonie zmniejszyła się aż o trzy czwarte. Topnienie arktycznego lodu oznacza kłopoty,
bo odbija on promienie słoneczne – jego brak
oznaczać więc będzie zakłócenia w globalnym
systemie chłodzenia Ziemi, co z kolei przyspieszy
postęp zmian klimatu. Koło się zamknie.
Topniejące lodowce Arktyki przyprawiają o ból
głowy klimatologów i ekologów, a zaostrzają apetyt koncernów energetycznych, bo brak pokrywy
lodowej oznacza łatwiejszy dostęp do podbiegunowych zasobów ropy. Największe koncerny
paliwowe: Shell, BP, Exxon, Gazprom i inne, mają
chrapkę na złoża, których wielkość szacuje się na
90 miliardów baryłek. Wydaje się dużo, ale wystarczy na pokrycie światowego zapotrzebowania zaledwie przez trzy lata. Tymczasem ryzyko
wycieku w trudnych arktycznych warunkach jest
bardzo wysokie, a usunięcie skutków wycieku
ropy w warunkach arktycznych – praktycznie
niemożliwe.
Greenpeace od dwóch lat apeluje o wprowadzenie zakazu odwiertów w streﬁe okołobiegunowej,
objęcie Arktyki ochroną i utworzenie wokół niej
rezerwatu. Podobna forma ochrony obowiązuje
wokół Antarktydy. Greenpeace zaproponował
utworzenie Antarktycznego Rezerwatu Przyrody
już w 1979 roku. Później ekolodzy byli mocno
zaangażowani w kampanię na rzecz objęcia
ochroną Antarktyki, mieli nawet na biegunie południowym swoją bazę, World Park Base, w której
prowadzono badania naukowe. Lata działań
bezpośrednich, demonstracji i lobbingu doprowadziły do tego, że w 1991 roku podpisano Protokół
o ochronie środowiska naturalnego do Traktatu
antarktycznego (tzw. protokół madrycki).

W PROTEŚCIE PRZECIWKO
PLANOWANYM ODWIERTOM
ROPY W ARKTYCE MIELI WEJŚĆ
NA PLATFORMĘ I POWIESIĆ
NA NIEJ TRANSPARENT.
19 WRZEŚNIA
ZOSTALI ARESZTOWANI
I PRZETRANSPORTOWANI
DO MURMAŃSKA.
FOTO: GREENPEACE

Apel do ONZ w sprawie objęcia ochroną Arktyki
podpisało już blisko 4 mln osób (www.UratujArktyke.pl). Podpisy traﬁają na bieżąco do ONZ czekając na decyzję Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych. Na razie więc i Gazprom już
w 2012 roku rozpoczęły działania w celu wydobycia przemysłowego. Gazprom, który jest ﬁrmą
kontrolowaną przed rząd Federacji Rosyjskiej i
zapewnia około 20% rosyjskiego budżetu federalnego, w 2012 roku czasowo zawiesił działania
w Arktyce, tłumacząc, że nie ma odpowiednich
środków do przeprowadzenia operacji w sposób
bezpieczny dla pracowników platform wiertni-

ŚNIEG DLA POKOLEŃ
Camilla Speziale jest fotografką. Mieszka w Buenos Aires, w Argentynie, ma 21 lat. Aktywistką
Greenpeace jest od kilku lat. Brała udział w wielu
protestach, m.in. w sprawie wydobycia węgla
w Argentynie. Przed wyprawą na Arktykę nigdy
wcześniej nie widziała śniegu. – „Najważniejsze
w takich akcjach jest dla mnie to, że za dwadzieścia lat będę mogła powiedzieć moim dzieciom:
zrobiłam coś, żeby ochronić klimat” – mówiła
przed wyprawą.
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GDY ROZPOCZĄŁ SIĘ
OGÓLNOŚWIATOWY PROTEST
PRZECIWKO ARESZTOWANIU
AKTYWISTÓW GREENPEACE,
WŁĄCZYLI SIĘ AKADEMICY,
AKTYWIŚCI, POLITYCY, AKTORZY.
APELE DO PUTINA O UWOLNIENIE
AKTYWISTÓW PŁYNĄ Z CAŁEGO
ŚWIATA.
FOTO: GREENPEACE

czych. Nie wycofał się jednak ze swoich planów.
Z kolei Shell, będąc obecnie największą ﬁrmą na
świecie, jednoznacznie podtrzymuje strategię
wiercenia na terenie Arktyki, mimo że w 2013 roku
musiał czasowo zakończyć działania na Alasce, bo
zlecona przez prezydenta Stanów Zjednoczonych
kontrola platform koncernu wykazała zaniedbania
dotyczące bezpieczeństwa ekologicznego i bhp.
DOBRZE POJĘTY INTERES
Greenpeace, ze swoją liczącą setki tysięcy
„armią” ludzi i niemal trzema milionami darczyńców, jest jedną z najważniejszych światowych sił
ekologicznych. Działa od 1971 roku, obecnie
w 42 krajach. Nie przyjmuje pieniędzy od ﬁrm
i rządów, co ma gwarantować jej niezależność,
jak widać – skutecznie. Ludzi Greenpeace’u stać
na to, żeby zagrać na nosie największym koncernom. To przedstawiciele Greenpeace wspinali się
na chłodnie kominowe elektrowni Bełchatów
i Turów, wywieszali transparenty tuż przy podium
dla zwycięzców Formuły 1 (sponsorowanej przez
Shell), przejęli na jeden dzień gabinet prezesa
największego polskiego koncernu energetycznego PGE, wchodzili na dachy ministerstw, wdrapali
się na budynek Kancelarii Premiera. Do klasyki
akcji bezpośrednich można też zaliczyć zainicjowane przez aktywistów Greenpeace spektakularne akcje na Oceanie Południowym
w obronie wielorybów, podczas których płynący na pontonach ekolodzy ustawiają się na linii
strzału między harpunem a wielorybem, aby
zapobiec polowaniu na te morskie olbrzymy.
To Greenpeace założył witrynę ArcticReady.com
do złudzenia przypominającą oﬁcjalną stronę
Shella, umieścił na niej informacje na temat eksploatowanych przez koncern złóż a także ogłosił
rzekomy konkurs na hasło reklamowe. Śmiechom
nie było końca, oglądalność strony biła rekordy.
„Dawno, dawno temu nasz dom był piękny i czysty. Potem Shell powiedział: Ruszajmy” – mówi
mama-mewa do piskląt. Niedźwiedź polarny,
chodząc po topniejącym lodzie: „Po co chodzić,
skoro można jeździć. Ruszajmy”. Na zdjęciu
prezentującym topniejący lodowiec podpis: „Niektórzy mówią: katastrofa. My mówimy: okazja.
Ruszajmy”. I: „Po co komu energia solarna, skoro
jest polarna?”.’

ny interes przyszłych pokoleń jej mieszkańców”
– napisała akademiczka i działaczka społeczna
Magdalena Środa, gdy rozpoczął się ogólnoświatowy protest przeciwko aresztowaniu aktywistów.
Włączyli się akademicy, aktywiści, politycy,
aktorzy. Apele do Putina o uwolnienie aktywistów
płyną z całego świata. On sam przyznaje, że ludzie
Greenpeace to nie piraci. Ale przekaz wielomiesięcznego aresztowania i groźby wieloletniego
więzienia jest prosty: żaden klimatyczny maładiec
na rosyjskiej platformie wiertniczej bezkarnie podskakiwać nie będzie.

„Greenpeace działa w imię dobrze pojętych interesów globalnych. W działaniach tej organizacji
chodzi zarówno o dobrostan planety, jak i żywot-
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Co czwarty człowiek na Ziemi żyje
bez elektryczności. Nafta, świece
i olej pożerają 20% ich dochodów
i powodują emisję do atmosfery
190 mln ton CO2. Próby poprawy tej
sytuacji podjęła się ﬁrma Nokero,
producent żarówek słonecznych.
Żarówka N200 składa się z 5 diod
LED, 4 ogniw słonecznych i akumulatorka NiMH, zamknietych
w plastikowej obudowie, która ma
być jednocześnie solidna i użyteczna. N200 jest wielkości tradycyjnej
żarówki, jej żywotność to
50–100 tys. godzin świecenia.
Urządzenie we dnie wisi na słońcu
i ładuje akumulator, po czym może
być używane w charakterze podwieszanej lampy. Po pełnym cyklu
ładowania N200 może świecić do
6 godzin z jasnością nieustępującą
konwencjonalnej żarówce.

NOKERO.COM

Miliony ton trudnych do utylizacji
odpadów powstają tylko dlatego, że
rozmaite produkty wymagają opakowań. Naukowcy doszli do wniosku, że dotychczasowe materiały
stosowane do pakowania można
zastąpić... grzybami.

Ten prosty wynalazek przeznaczony
jest przede wszystkim dla Afryki
i krajów rozwijających się. Tysiące żarówek Nokero wraz z pomocą humanitarną traﬁły na Haiti po tragicznym
trzęsieniu ziemi na tej wyspie.
WWW.TJEP.COM

Grzyby są łatwe w hodowli, rozmnażają się błyskawicznie, z łatwością
poddają się obróbce cieplnej. Opakowania z grzybów można kształtować dowolnie, zależnie od potrzeb
– można tak opakować
i butelkę wina, i świecznik. Zużyte
opakowania kompostuje się
w domu lub w miejscowym zakładzie utylizacji. Biodegradowalne
grzyby są produktem idealnym do
pakowania, zastępują cenne drewno, papier i bawełnę. W procesie
produkcji można niemal dowolnie
kształtować gęstość, fakturę, ciężar
i wygląd opakowania. Aby uniknąć
kłopotów związanych z alergiami,
materiał poddaje się suszeniu
i ogrzewaniu.Całkowicie ekologiczne
i biodegradowalne opakowania
z grzybów mogą zastąpić wszechobecny szkodliwy plastik.
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Elon Musk odnosi niewątpliwe
sukcesy. Stworzył system płatności
internetowej PayPal, który jest standardem operacji ﬁnansowych
w sieci. Jest także założycielem
ﬁrmy SpaceX, projektu, którego celem jest umieszczenie człowieka na
Marsie. Nie chodzi o chwilowy pobyt
na tej planecie, lecz o zbudowanie
bazy, w której będą mogli zamieszkać ludzie. Na zrealizowanie tego
planu Musk daje sobie dziesięć lat.

bohatera ﬁlmu „Iron Man”, Tony’ego
Starka. Sam Musk żartuje: „Zasadnicza różnica między nami, to że ja
mam piątkę dzieci, a on jest ﬂirtującym playboyem” – mówił w wywiadzie dla „The Wall Street Journal”.
WIKIMEDIA.COM

Na razie największym jego osiągnięciem jest Tesla – elektryczny samochód, który może konkurować z pojazdami na paliwo płynne. Po jednym
ładowaniu można nim przejechać
tyle, co na pełnym baku benzyny
w przypadku aut tradycyjnych.
Ponadto pojazd ma znakomite osiągi
dzięki pełnemu wykorzystaniu zalet
silnika elektrycznego. Jego akumulator można naładować ze zwykłego
gniazdka sieciowego – wystarczy pół
godziny lub… 30 sekund na wymianę baterii na naładowaną. Robert
Downey Jr. właśnie na postaci Elona
Muska wzorował postać głównego
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Gniazdko magazynuje energię,
może więc być używane także
w nocy, gdy słońce nie świeci.
Osiem godzin ładowania wystarczy,
by móc korzystać z prądu przez
dziesięć kolejnych godzin, nie wspominając o korzystaniu bezpośrednim. Wszystko to dzięki genialnemu
połączeniu czterech elementów
w jednym: gniazdka elektrycznego,
ogniwa solarnego, akumulatora
i dużej przyssawki do szyb.
Urządzenie jest w trakcie prób, ale
trudno wątpić, że gdy wejdzie do
masowej produkcji, stanie się bardzo pożądanym gadżetem.

TECHNOLOGIA DL A KLIMATU

FOTO: KYUHO SONG AND BAO OH

Wystarczy przykleić gniazdko
elektryczne do okiennej szyby, by
móc natychmiast czerpać energię
ze słońca. Znaliśmy już ładowarki
na energię słoneczną, ale nigdy
nie było systemu, który pozwalałby
na bezpośrednie zasilanie sprzętu.
Projektanci Kyuho Song & Boa Oh
mówią: „Chcieliśmy zaprojektować
przenośne urządzenie, którego
każdy może używać od razu, bez
żadnego przeszkolenia”.
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Isolée – wymyślony przez Franka
Tjepkemę, projektanta mebli
z Eindhoven – inteligentny dom, jest
przykładem rozwiązania niekolidującego ze środowiskiem. Dom stanowi
połączenie wyraﬁnowanej technologii i nowoczesnego wzornictwa.
„Chciałem zauroczyć widza samym
projektem. Projektowałem dom tak,
jak projektuje się elegancki mebel.
Zamiast osadzać go na solidnym
betonowym fundamencie, postawiłem go na czterech nóżkach, tym
samym zostawiając w środowisku
minimalny ślad”.
WWW.TJEP.COM

Z masywnymi okiennicami obejmującymi całą wysokość budynku, inteligentnym systemem ogrzewania
zintegrowanym ze strukturą domu
i drzewkiem słonecznych paneli,
dom Tjepkemy umożliwia zminimalizowanie zależności od zewnętrznych źródeł energii.

Słoneczne dachówki to sposób
zastąpienia paneli fotowoltaicznych,
które nie zawsze można dopasować
stylistycznie do wymagań architekta i inwestora. Dachówki, które
zasilają dom, mogą być ułożone bez
pomocy specjalistów, przy niewielkim przeszkoleniu właściciela domu.
Dodatkową ich zaletą jest łatwość
utrzymania.
Niełatwo jednak znaleźć je w
sklepach. Większość inwestorów
decyduje się na indywidualne zamó-

FOTO: TAI VIINIKKA
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wienia u producentów, co ułatwia
ich dopasowanie do charakteru
budynku i kształtu dachu.
Elektryczne dachówki są tak
atrakcyjnym dodatkiem, że wielu
projektantów decyduje się na pokrycie nimi całego dachu, niezależnie
od wymagań technicznych, jakie
stawia pozyskiwanie energii. Jedna
dachówka dostarcza od 50 do
200 watów energii – tyle, by napędzać maleńki wiatraczek – ale cały
dach z łatwością zasili spory dom.
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Pod Białymstokiem planuje się budowę osiedla „plus energetycznego”,
czyli produkującego więcej energii
niż potrzebuje i sprzedającego nadwyżki wyprodukowanej energii. Będzie to energia „czysta”, pochodząca
w 100% z odnawialnych źródeł.

MAT. PRAS.

„Pomysł stworzenia takiego osiedla
zrodził się z potrzeby ograniczenia
wysokich i stale rosnących kosztów utrzymania budynków – mówi

Krzysztof Gryc, prezes Podlaskiego
Centrum Budownictwa Pasywnego,
koordynatora projektu. – Już od
przeszło czterech lat przygotowujemy się do rozpoczęcia realizacji tej
inwestycji.”
W Polsce ciepło stanowi nawet
80% łącznego zapotrzebowania na
energię w gospodarstwie domowym.
Jego redukcja nawet o połowę
w krótkim czasie może przynieść wy-

mierne korzyści. Podlaskie Centrum
Budownictwa Pasywnego wspólnie ze
Wschodnim Klastrem Budowlanym
chce stworzyć osiedle słoneczne,
którego zapotrzebowanie na energię
zostanie w 100% zaspokojone ze
źródeł odnawialnych, a przynajmniej
w 95% – z promieniowania słonecznego. Docelowo w obrębie osiedla ma
powstać centrum rehabilitacji
z basenem, spa, salami do ćwiczeń
i przychodnią lekarską.

Washup integruje pralkę
z... toaletą. To zaskakujące połączenie pozwala oszczędzać wodę,
która po wykorzystaniu do prania
jest magazynowana i używana
powtórnie do spłukiwania toalety.
Co więcej, washup rozwiązuje problem lokalizacji pralek w małych
łazienkach. Umieszczenie pralki
nad toaletą pozwala zagospodarować przestrzeń, na której wykorzystanie zwykle brak pomysłu.

odbywa się na poziomie oczu,
więc obsługa pralki jest znacznie
łatwiejsza niż w tradycyjnych
urządzeniach ulokowanych na
ogół w kącie łazienki lub – z konieczności – w kuchni.

Pralka umocowana jest na ścianie
tak, że jej ładowanie jest łatwe
dla użytkownika, nie wymaga
zginania się ani kucania. Pranie

Washup to oryginalny i prawdziwie zielony pomysł, który pozwala
zaoszczędzić do 5000 l wody
rocznie.
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Specjalny interfejs, złożony
z trzech półkulistych jednostek
sterujących i dwóch przycisków
spłukiwania, jest niezwykle przyjazny w obsłudze.
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miasta
z klimatem
TEKST: NATALIA WADHWANI

Klimatyczne miasta przyciągają ciepłem termalnych
źródeł i poduszkami chłodzącymi budynki.
Trawą na dachach, czystą wodą w portach.

REYKJAVIK, ISLANDIA

KOPENHAGA, DANIA

Reykjavik został uznany przez „Magazyn Reuters”
za najbardziej ekologiczne miasto świata. W ocenie pod uwagę wzięto przede wszystkim stopień
emisji dwutlenku węgla, gospodarkę odpadami
komunalnymi i ilość energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Do 2050 roku Islandia planuje
całkowicie uwolnić się od paliw płynnych i przejść
na zasilanie wodorem. Już dzisiaj komunikacja
miejska w Reykjaviku napędzana jest wyłącznie
tym paliwem.

Kopenhaga na każdym kroku zaskakuje
ekologicznym sznytem. Władze miasta
wyznaczyły wiele ambitnych i konkretnych
celów, dzięki którym do 2015 r. Kopenhaga
ma stać się najważniejszą eko-metropolią
na świecie. Jednak już dziś można w pełni
korzystać z tego eko-raju: woda w kopenhaskim porcie jest tak czysta, że nadaje do
bezpiecznej kąpieli; to tu znajduje się także
najwięcej hoteli certyﬁkowanych pod względem ekologicznym; powszechnie dostępna
jest organiczna żywność. Środki transportu
są przyjazne środowisku: w mieście kursuje
pierwsza ekologiczna linia autobusowa, a co
trzeci mieszkaniec miasta codziennie jeździ
do pracy i szkoły na rowerze.

Całą niezbędną ilość energii elektrycznej i cieplnej
Reykjavik zawdzięcza źródłom geotermalnym
i elektrowniom wodnym. Wodą pozyskiwaną
z gorących źródeł ogrzewa swoje domy ponad
90% mieszkańców stolicy Islandii.
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KOPENHAGA:
W MIEŚCIE KURSUJE PIERWSZA EKOLOGICZNA
LINIA AUTOBUSOWA, A CO TRZECI
MIESZKANIEC MIASTA CODZIENNIE JEŹDZI
DO PRACY I SZKOŁY NA ROWERZE.
FOTO: STIG NYGAARD, FLICKR.COM

REYKJAVIK:
CAŁĄ NIEZBĘDNĄ ILOŚĆ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ REYKJAVIK
ZAWDZIĘCZA ŹRÓDŁOM GEOTERMALNYM
I ELEKTROWNIOM WODNYM. WODĄ
POZYSKIWANĄ Z GORĄCYCH ŹRÓDEŁ
OGRZEWA SWOJE DOMY PONAD
90% MIESZKAŃCÓW STOLICY ISLANDII.
FOTO: STIG NYGAARD, FLICKR.COM
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TÓRSHAVN:
WYJĄTKOWY PRZYKŁAD MIASTA, W KTÓRYM
ZNACZNA CZĘŚĆ SPADZISTYCH DACHÓW
DOMÓW POKRYTA JEST TRAWĄ, W TYM
WIĘKSZOŚĆ BUDYNKÓW RZĄDOWYCH.
FOTO: STIG NYGAARD, FLICKR.COM

TÓRSHAVN,
WYSPY OWCZE

KURYTYBA, BRAZYLIA
Żadne miasto na świecie nie może się równać z brazylijską Kurytybą pod względem organizacji komunikacji miejskiej. Mimo że miasto zamieszkane jest przez ponad 1,7 mln osób, korki na ulicach są
w nim zjawiskiem niespotykanym. W Kurytybie stworzono wydajny
system komunikacji miejskiej, z którego ludzie chcą korzystać. BRT
(Bus Traﬃc Transit) jest systemem zaprojektowanym specjalnie dla
tego miasta – na wzór metra. Autobusy poruszają się po wydzielonych pasach, a ich ruch jest niezależny od sygnalizacji świetlnej.
Pojazdy podjeżdżają do przystanków nawet co 90 sekund. Opłaty
pobiera się przed wejściem do autobusu; przystanki są obszerne
i tak skonstruowane, aby łatwo rozdzielać pasażerów wysiadających i wsiadających; drzwi autobusów są szerokie; dzięki ułatwieniom dla osób niepełnosprawnych i specjalnym platformom na
wysokości podłogi wejście i wyjście z pojazdu jest bardzo łatwe;
postój na przystanku nie trwa dłużej niż 20 sekund. System ten jest
nie tylko najwydajniejszy na świecie, ale i tani – podróż czystym
autobusem, w którym łatwo o miejsce siedzące, kosztuje niecałe
2 złote, bez względu na liczbę przesiadek. Mimo to transport w Kurytybie jest dochodowy. Dzięki popularności BRT mieszkańcy miasta
oszczędzają rocznie 27 mln litrów paliwa.

W połowie drogi między Szkocją a
Islandią, na północnym Atlantyku leżą
Wyspy Owcze. Ich malownicza stolica
– Tórshavn – jest wyjątkowym przykładem miasta, w którym znaczna część
spadzistych dachów domów pokryta
jest trawą. Niektóre z tych budynków
liczą sobie 500 i więcej lat. Trawą pokryta jest także większość budynków
rządowych. Tórshavn leży daleko na
północy i pozbawione jest wielu naturalnych źródeł energii, więc w takim
mieście zalet ekologicznej izolacji nie
można przecenić.
W całej Skandynawii obsiewanie
dachów trawą ma długą tradycję, ale
znane jest przede wszystkim z terenów wiejskich.
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KURYTYBA:
AUTOBUSY PORUSZAJĄ SIĘ PO
WYDZIELONYCH PASACH, A ICH RUCH
JEST NIEZALEŻNY OD SYGNALIZACJI
ŚWIETLNEJ. POJAZDY PODJEŻDŻAJĄ DO
PRZYSTANKÓW NAWET CO 90 SEKUND.
FOTO: ALESSANDROBOMFIM
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MONTREAL:
ZIELONE DACHY, KTÓRYCH JEST TU
PONAD 8 TYSIĘCY M2, NIE TYLKO
OŻYWIAJĄ CENTRA MIAST; SĄ TAKŻE
NATURALNĄ IZOLACJĄ – REDUKUJĄ
KOSZTY OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
AŻ O 25%.
MAT. PRAS.

MONTREAL, KANADA
Kanadyjski Montreal znakomicie integruje roślinność
i ekologiczne projekty z krajobrazem miasta, a jednym ze
sposobów są „zielone dachy”,
z których miasto słynie. Wiele
niewysokich budynków
w Montrealu ma płaskie dachy, znakomicie pasujące do
tego pomysłu. Zazwyczaj pokrywa się dach wodoodporną
substancją, a na tak zabezpieczonej powierzchni układa się
ziemię i sadzi rośliny. Zielone
dachy, których jest tu ponad
8 tysięcy m2, nie tylko ożywiają centra miast; są także
naturalną izolacją – redukują
koszty ogrzewania i chłodzenia aż o 25%.

BARCELONA, HISZPANIA
Sztuka i funkcjonalność to wizytówka
tego niezwykłego miasta. Jednym
z licznych inspirujących przykładów,
naznaczonch współczesną energetyką jest Park Forum, w którym znajdują
się gigantyczne panele słoneczne zaprojektowane przez wybitnych katalońskich artystów. Niezwykła architektura parku jest nie tylko ciekawostką
dla miłośników współczesnej kultury,
ale dostarcza energii urządzeniom komunalnym, zmniejszając tym samym
emisję CO2 o 440 ton rocznie.

WAKKANAI, JAPONIA
Wakkanai, miasto na północy Japonii,
jest znane z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii – 2/3 zapotrzebowania mieszkańców na prąd pokrywa
największa w Japonii elektrownia wiatrowa złożona z 74 turbin, a 14 hektarów
paneli słonecznych zaopatruje w energię
ponad 17 tys. gospodarstw domowych.
Miasto jest miejscem interesujących
eksperymentów, których celem jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
do produkcji wodoru w postaci nadającej
się do przechowywania w naturalnych
warunkach, co pozwoli na stworzenie
łatwej w użyciu alternatywy benzyny
i oleju napędowego. Pierwsza partia paliwa wodorowego już zasila samochody
w Wakkanai i Sapporo.

WAKKANAI:
2/3 ZAPOTRZEBOWANIA
MIESZKAŃCÓW NA PRĄD
POKRYWA NAJWIĘKSZA
W JAPONII ELEKTROWNIA
WIATROWA ZŁOŻONA
Z 74 TURBIN,
A 14 HEKTARÓW PANELI
SŁONECZNYCH ZAOPATRUJE
W ENERGIĘ PONAD 17 TYS.
GOSPODARSTW DOMOWYCH.
FOTO: MOTOHIRO
SUNOUCHI, FLICKR.COM

Także w Barcelonie znajduje się ekologiczny biurowiec Media-TIC zaprojektowany przez biuro architektoniczne
Cloud 9, który został uznany za jeden
z najlepszych architektonicznie budynków świata. Wyróżnia się ruchomą
elewacją z plastikowych poduszek
wypełnionych parą wodną, dzięki czemu nagrzewanie się elewacji zmniejszono aż o 90%, zużycie energii w budynku jest mniejsze o 20%, a emisja
dwutlenku węgla spadła o 95%.

BARCELONA:
BIUROWIEC MEDIA-TIC
ZAPROJEKTOWANY PRZEZ BIURO
ARCHITEKTONICZNE CLOUD 9,
ZOSTAŁ UZNANY ZA JEDEN
Z NAJLEPSZYCH BUDYNKÓW
ŚWIATA.
MAT. PRAS.

HAMBURG:
ECO-CITY TO PROJEKT MIASTA
JUTRA: WYRAFINOWANEGO,
DOBREGO DLA LUDZI, ZDROWEGO
DLA SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYJAZNEGO PLANECIE.
MAT. PRAS.
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HAMBURG,
NIEMCY
Portowe miasto Hamburg, nazywane niemiecką Wenecją, daleko odeszło od swoich morskich
tradycji. Dwa lata temu
miastu przyznano tytuł
zielonej stolicy Europy,
a tereny portowe zamieniają się (podobnie jak
np. w Sztokholmie)
z nowoczesną, przyjazną
dla środowiska dzielnicę.
Klasyczna architektura
przemysłowa i pięknie
odrestaurowane budynki
portowe współistnieją
w nim z nowoczesnym
wzornictwem, a wszystko
to w zgodzie z ekologiczną koncepcją miasta.
Eco-City jest energetycznie samowystarczalne.
Gwarantują to nowoczesne rozwiązania zastosowane w hamburskim
porcie, m. in. turbiny
wiatrowe, znacząco
zaspakajające zapotrzebowania tych terenów na
prąd. Wiele budynków
zasilanych jest energią
słoneczną, zwłaszcza
ogrzewanie wody i oświetlenie zależą od paneli
słonecznych.
Większość dachów EcoCity pokryta jest zielenią,
co zapewnia miejsce do
wypoczynku. W projekcie
miasta użyto wyłącznie
materiałów przyjaznych
środowisku, co pozwoliło
zredukować konsumpcję
energii o około 30%. EcoCity to projekt miasta
jutra: wyraﬁnowanego,
dobrego dla ludzi, zdrowego dla społeczeństwa
i przyjaznego planecie.
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PRODUKUJ
PR ĄD!
Nowoczesne systemy
do wytwarzania
odnawialnej energii.
ul. Mierosławskiego 21
Gdańsk 80-430
58-746-38-99

w w w.sunsol.pl

Najważniejszy w Polsce
think-tank zielonej polityki
www.zielonyinstytut.pl
www.zielonapolityka.pl
www.issuu.com/zielonyinstytut
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