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DRODZY CZYTELNICY
Ekologia jest w modzie. O tym, co jest przyjazne dla środowiska, 
a co nie, decydują często ci, którzy nie mają do tego kompetencji. 
Powstało na tę okoliczność określenie greenwashing – czyli 
eko ściema. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność ekologiczna 
powinny być ważnymi zagadnieniami nie tylko dla � rm, ale 
również zwykłych ludzi. Racjonalne gospodarowanie zasobami 
i odpadami, popularyzowanie proekologicznych idei, aktywne 
angażowanie pracowników, klientów i partnerów biznesowych 
w ochronę środowiska oraz wdrażanie ekologicznych procesów 
technologicznych i produkcyjnych może być podstawą do sukcesu. 
Proekologiczne podejście do biznesu powinno być ważne dla 
wszystkich, którzy sięgają po produkty i usługi od świadomych 
przedsiębiorców, walczących m.in. o zminimalizowanie śladu 
węglowego, poprawę zdrowia i ochronę przyrody.

Kupujmy skoncentrowane środki do sprzątania, które mają w skła-
dzie naturalne składniki i nie zawierają wybielaczy, fosforanów, 
konserwantów czy syntetycznych substancji zapachowych. Ponadto 
są biodegradowalne, bezpieczne dla alergików i samej natury. Mówi 
się, że ekologia i biznes (w rozumieniu zysku) często nie idą w parze. 
Wielu producentów skarży się, że rozwiązania ekologiczne są 
drogie, przez co tracą na konkurencyjności. Firmy często tłumaczą, 
że eco–rozwiązanie jest zbyt drogie, a może to po prostu chęć 
zarobienia większych pieniędzy?

Co dla nas jest tak naprawdę ważne? Czy los Ziemi jest przesądzony?

A tak na marginesie: co to jest odnawialne źródło energii? Jak 
sama nazwa mówi, coś co da się odnowić, czyli biomasa. Węgiel 
i drewno to także biomasa. Natomiast słońce czy wiatr, pomimo 
że zostały zakwalifikowane do OZE, w  świetle definicji to 
odnawialną energią nie są. W przyrodzie bilans musi wychodzić 
na zero. Wszystko ulega utlenianiu, a szybkie utlenianie to po 
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prostu spalanie. Można mieć pretensję do samego spalania, 
bo większość starych pieców czy kotłów spala w zbyt niskich 
temperaturach, powodując, że niespalone cząstki paliw unoszą 
się w powietrzu. Wystarczy więc podnieść temperaturę spalania 
np. węgla, a od razu spada zanieczyszczenie. Co do CO2 to jest 
kolejna "ściema" i brak elementarnej wiedzy. W atmosferze mamy 
0,03% dwutlenku węgla i jest go o wiele za mało. Jednak ekolodzy 
twierdzą, że trzeba go jeszcze obniżyć. Serio? Proponuję go więc 
całkiem wykluczyć z atmosfery, wtedy rośliny i zwierzęta nie 
będą miały budulca w postaci węgla, zatem całość wyginie. Nie 
bez powodu wtłacza się CO2 do szklarni w Holandii – wszystko 
po to, aby uzyskać lepsze plony i mega wzrosty. Więc  jak to 
jest z tym ociepleniem? W następnym numerze postaramy się 
odpowiedzieć na to i inne pytania.

Redaktor Naczelny
Roman Gembarzewski
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energetycznej domów poprzez wymianę przestarzałych kotłów 
spalających węgiel i inne paliwa stałe na ekologiczne źródła ciepła 
oraz kompleksowe ocieplenie budynków jednorodzinnych – z wyko-
rzystaniem dotacji z programu „Czyste Powietrze”. Pieniądze 
z tej nadzwyczajnej puli zostały już podzielone między 625 gmin 
o najwyższej wartości wskaźnika zaangażowania gminy w program. 
Począwszy od II kwartału 2022 r. na kolejny rok zwiększono kwotę 
za prowadzenie punktu konsultacyjno–�nansowego do 35 tys. zł.

Z kolei 15  lipca br. ogłosiliśmy program „Czyste Powietrze +”, 
który umożliwia uzyskanie przedpłaty na wymianę źródła ciepła 
i termomodernizację budynku, czyli uruchamiamy dotację jeszcze 
przed rozpoczęciem inwestycji, co pomoże osobom o najniższych 
dochodach. Tym, którzy chcą wymienić piec w swoim domu, 
ale często nie mają pieniędzy, żeby podjąć się takiej inwestycji 
z własnych środków. Z „wyprzedzeniem” mogą oni otrzymać do 
50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Przeznaczamy na 
ten cel kwotę 1,8 miliarda złotych. Szacujemy, że z oferty może 
skorzystać ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce, które przejdą na 
bardziej ekologiczne źródła ogrzewania swoich domów.

Uzupełnieniem programu „Czyste Powietrze”, skierowanego do 
właścicieli domów jednorodzinnych, jest uruchomiony ostatnio 
program „Ciepłe Mieszkanie”. To oferta dla osób, które mieszkają 
w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania 
i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Mogą 
oni starać się o uzyskanie do�nansowania w swoich gminach. 
Program ma pozwolić na poprawę efektywności energetycznej w co 
najmniej 80 tys. lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach 
wielorodzinnych. Budżet na jego realizację wynosi 1,4 mld zł.

Ważne jest dla nas to, aby każdy kto chce poprawić efektyw-
ność energetyczną swojego domu, miał możliwość skorzystania 
z naszych programów niezależnie od swojej sytuacji �nansowej. 

PROGRAMY RZĄDOWE WSPIERAJĄCE POPRAWĘ 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DOMÓW I MIESZKAŃ

ANNA MOSKWA
– Minister Klimatu 

i Środowiska

Świadomość ekologiczna wśród Polaków wzrasta z roku na rok. 
Z badania opinii publicznej „Raport Klimat tworzą ludzie – zacho-
wania ekologiczne Polaków”, wynika, że 81 proc. osób w naszym 
kraju ocenia swoją postawę ekologiczną „zdecydowanie dobrze” lub 

„raczej dobrze”. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, jakie zna-
czenie dla środowiska mają nasze codzienne nawyki i podejmowane 
działania. Każdy z nas chce oddychać czystym powietrzem, ale 
zdajemy sobie sprawę, że nie każdy może pozwolić sobie na poprawę 
efektywności energetycznej domu, czy wymianę tzw. „kopciucha”. 
Kolejną kwestią, szczególnie ważną w czasach wojny za naszą 
wschodnią granicą i spowodowanym nią kryzysem energetycznym, 
to kwestia oszczędności energii. Dlatego niezmiennie zachęcamy 
Polaków do wykonywania termomodernizacji swoich domów 
i wymiany źródeł ciepła. Wychodząc na przeciw tym potrzebom, 
realizujemy programy, takie jak: „Moje Ciepło”, „Mój Prąd”, „Czyste 
Powietrze”, czy ostatnio program „Ciepłe Mieszkanie”. 

Już dzisiaj wiele polskich rodzin wzięło udział w programie „Czy-
ste Powietrze” i już korzysta z zamontowanej pompy ciepła wraz 
z panelami słonecznymi, które produkują tani prąd. To jest właśnie 
to, o co nam w tym programie chodzi. Są jeszcze jednak gminy, które 
nie przystąpiły do programu „Czyste Powietrze”, dlatego zachęcamy 
samorządy do przyłączenia się. Mieszkańcom zależy, aby przyjść do 
urzędu gminy i otrzymać pomoc w kwestiach formalnych. Pragniemy 
motywować samorządy do jeszcze aktywniejszej współpracy z wła-
ścicielami budynków jednorodzinnych, bo jeśli ich domy staną się 
bardziej efektywne energetycznie, to wpłynie to na poprawę jakości 
powietrza, a tym samym na zdrowie i komfort życia mieszkańców, 
zapewni im ciepłe domy przy niższych kosztach ogrzewania. 

Jedną z trzech przyjętych w 2021 r. tzw. zachęt dla gmin uczest-
niczących w programie „Czyste Powietrze” było przeznaczenie 
16 mln zł do rozdysponowania pomiędzy samorządy, które najsku-
teczniej zmotywują swoich mieszkańców do poprawy efektywności 
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H ALINA BR DUL AK Profesorka Szkoły Głównej 
Handlowej w  Warszawie, przewodnicząca komisji 
rektorskiej ds.  społecznej odpowiedzialności SGH. 
Przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UNGC 
Network Poland. Członkini Rady UN Global 
Compact Network Poland (UN  GCNP Board) na 
kadencję 2021–2024, Rady Naukowej Polskiego 
Towarzystwa Ekonomicznego, Rady Programowej 
miesięcznika „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, 
kwartalnika „Transport and Logistics”, „Kobieta 
i Biznes”. Ekspertka UNGC, GS1 i Polskiego Instytutu 
Transportu w zakresie zrównoważonych łańcuchów 
dostaw. Prezeska Międzynarodowego Forum Kobiet 
(2006–2012), obecnie honorowa prezeska. Ściśle 
współpracuje z praktyką. Autorka wielu publikacji 
z zakresu handlu zagranicznego, logistyki, zarządzania 
różnorodnością, negocjacji, zrównoważonego rozwoju 
i nowych technologii. Globtroterka, joginka, miłośniczka 
żeglarstwa i turystyki rowerowej.

PANI PROFESORKO, CZY EMANCYPACJA KOBIET PRZYNIOSŁA 
KORZYŚCI W ŚRODOWISKU NAUKOWYM CZY WRĘCZ PRZE
CIWNIE? JAK PANI TO WIDZI Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA? 

Myślę, że jest to w tej chwili nadal jeszcze droga transformacji, 
czyli zarówno jedna strona (mówię o kobietach) jaki i druga (i tym 
razem mówię o mężczyznach) próbuje odnaleźć się w tych nowych 
realiach. Jak na razie, może nie do końca, obie strony są z tego 
zadowolone. Czyli tak: kobiety owszem są dzisiaj dopuszczane, 
czyli praktycznie zwiększona jest uwaga na to, żeby była zacho-
wana reprezentacja kobiet w różnych środowiskach, gremiach 
czy w projektach. Już sam plan równości płci, który trzeba było 
przygotować na uczelniach, jeśli chcą się starać o granty w ramach 
unijnego Horyzontu, świadczy o tym, że te parytety muszą być po 
pierwsze zdiagnozowane, na ile kobiety są włączone i na ile ten 
system jest przejrzysty, a po drugie powinna być pokazana droga 
w jaki sposób zwiększyć udział kobiet w tych gremiach naukowych. 
Ja natomiast, obserwuję na uczelniach taki efekt, że brakuje tutaj 
komunikacji, czyli: jeśli ktoś ma wiedzę i ma kompetencje, no to 
każdy może teoretycznie uczestniczyć w projektach czy włączać 
się w nie. Ale ta sytuacja nie jest aż taka prosta jak się wydaje, 
czyli to nie jest tak, że każdy może. Mimo wszystko jest tak, 
jak np. mamy w nauce z różnego rodzaju odkryciami – w dużej 
części jest to reprezentacja mężczyzn. Jak się głębiej pogrze-
bie, to się okazuje, że w tych odkryciach uczestniczyły również 
kobiety, lecz po prostu nie ma takiego zwyczaju, żeby podawać 
nazwiska tych kobiet, no bo się tradycyjnie podawało nazwisko 
mężczyzn. W tym środowisku nadal pokutuje coś takiego, że 
zespół powinien być kierowany przez mężczyznę, bo wtedy on 
jest bardziej wiarygodny, bo z natury rzeczy jest bardziej uporząd-
kowany i mniej emocjonalny, więc to będzie miało takie bardziej 
naukowe podłoże. W rzeczywistości wcale tak nie jest, to jest tylko 
takie przekonanie, które jednak nie pozwala wyjść łatwo z tego 
paradygmatu. No i teraz, takie narzucenie z zewnątrz pewnych 
rozwiązań, może zakłócić komunikację i rozmowy na ten temat. 
Mamy więc tutaj taką trochę miękką techniką wprowadzania 
rozwiązań i przeciąganie w czasie, a przecież tego czasu nie mamy 
aż tak dużo. Nawet jeśli coś robimy szybciej, to człowiek wcale 
tak łatwo przekonań swych nie zmienia. Jak coś funkcjonowało 
w określonym scenariuszu, systemie, to żeby zmienić ten system, 
to jednak trzeba pomyśleć w jaki sposób dokonać zmian gdzieś 
tam, u samych podstaw i uwierzyć, że te zmiany są niezbędne, że 
one są potrzebne, że wprowadzenie tych parametrów ilościowych 
(tyle a tyle kobiet powinno być), że to nie jest bez sensu, tylko że 
może na początku, to ma sens. Odwołam się do metafory pieczenia 
ciasta, najpierw ciasto trzeba włożyć w formę, ale po pewnym 
czasie formę można zdjąć i to się utrzyma samo.

KOBIETA WE WSPÓŁCZESNEJ NAUCE, 
NAUKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
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MAMY KOBIETY PREZYDENTÓW, MENADŻERKI, DYREKTORKI, 
A CZY W POLSCE SĄ JAKIEŚ KOBIETY REKTORKI UNIWERSY
TETÓW CZY UCZELNI WYŻSZYCH?

W nowej kadencji funkcję rektorek pełni już (albo dopiero) 
15 kobiet na 93 uczelnie nadzorowane przez MNiSW. Oznacza 
to wzrost liczby kobiet rektorek o 6 w stosunku do poprzedniej 
kadencji, zakończonej w 2020 r. Tak więc jest postęp. Ale tak 
naprawdę to nie ma jeszcze takiego, nie wiem, jak to nazwać, 
klimatu. Jest już otwarty lufcik, ale jeszcze nie drzwi.

A JAK JEST W EUROPIE? CZY TE SCHEMATY SĄ TAKIE SAME 
WSZĘDZIE, CZY TYLKO MY JESTEŚMY WYJĄTKIEM?

Powiem szczerze, że to otoczenie, które w  tej chwili mamy 
w Polsce, to nie jest za bardzo sprzyjające kobietom, czyli cała 
narracja polityków, gospodarka i to co się dzieje, to raczej mówi 
o  tym, żeby te kobiety zajęły się tym czym od dawien dawna 
się zajmowały, no i że to jest ich  rola. I w związku z  tym, to 
otoczenie ma bardzo duży wpływ też na to, co dalej się dzieje, 
czyli narracja uprawiana przez różnego rodzaju media, stwarza 
nam pewien „ekosystem”, w którym te kwiatki mogą zakwitnąć 
albo zwiędnąć, ewentualnie może kwitnąć tylko określony gatunek, 
ale bez różnorodności. Niestety w tym obszarze odstajemy coraz 
bardziej od pozostałych krajów europejskich, w szczególności 
zachodnich. Według ·e World University Rankings 2022 wśród 
200 najbardziej prestiżowych uczelni na świecie jest ponad 20 pro-
cent kobiet rektorek. Są to m.in. Oxford University, University 
of California, Berkeley, University of Michigen, Imperial College 
London czy Mc Gill University.

A  KOBIETA NAUKOWIEC WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. 
CZY MA SZANSĘ NA PRZETRWANIE? 

Myślę, że ma szansę na przetrwanie. Podam szczególny przykład. 
Nie wiem, czy Pan zna jedną z  takich kobiet, która jest dla 
mnie takim dobrym przykładem i czy zna Pan takie określenie 

„perowskity”? Perowskity, to jest grupa minerałów o specjalnym 
przeznaczeniu, które dostrzegła Pani Olga Malinkiewicz, nasza 
fizyczka. Myślę, że to jest w ogóle rewolucja w  fotowoltaice, 
a istotne będzie zastosowanie w gospodarce w zgodzie ze zrówno-
ważonym rozwojem. Za pomocą tego minerału (zastępuje krzem) 
można tworzyć elastyczne panele fotowoltaiczne. I już tym są 
zainteresowane koncerny międzynarodowe, a pod Wrocławiem 
powstała pierwsza fabryka czyli na skalę przemysłowa, gdzie 
pracuje się w zespole międzynarodowym nad rozwinięciem tego 
wynalazku, właśnie na skalę światową. To zastąpiło, sztywne 
i  ciężkie, a przede wszystkim nietrwałe i  kruche tradycyjne 
ogniwa fotowoltaiczne. Perowskity mają grubość, z  tego co 
pamiętam, 1/10 grubości włosa, a więc warstwa jest bardzo 
cienka i można ją nadrukowywać w  różnych miejscach, czyli 
jest to kompletnie inny wynalazek. Przychodzi mi do głowy 
inna polska naukowczyni, która wprowadziła tak zaawansowaną 
technologię transmisji wideo, że możemy dzisiaj oglądać filmy 
w  internecie bardzo dobrej jakości. Myślę, że są to bardzo 
przełomowe wynalazki i pokazują, że te kobiety miały naprawdę 
świetne i wizjonerskie pomysły.

KOBIETY, WBREW POZOROM, SĄ PRZEDE WSZYSTKIM 
KREATYWNE I BARDZO KONSEKWENTNE W DZIAŁANIU. 

PORUSZYŁA PANI PROFESORKA KWESTIĘ TEJ PANI, NATO
MIAST JA SOBIE PRZYPOMINAM POCZĄTEK ROKU 2019, 
JEŻELI NIE SKŁAMIĘ, KIEDY EUROPA I ŚWIAT ZACHWYCAŁY 
SIĘ MOŻLIWOŚCIAMI GRAFENU. BYŁA WIELKA DYSKUSJA 
NAD JEGO PRAKTYCZNYM WYKORZYSTANIEM I NAWET 
WCHODZILIŚMY W ETAP FINALIZACJI OBIETNIC. OKAZAŁO 
SIĘ JEDNAK, ŻE POLSKA NA TYM BOOMIE GRAFENOWYM 
NIE SKORZYSTAŁA, NO BO MY NIE MAMY JAKOŚ OSTATNIO 
SZCZĘŚCIA DO PEWNYCH RZECZY. CHOCIAŻ WIADOMO, 
ŻE LIDEREM TEJ TRANSFORMACJI GRAFENU, PRZEPRA
SZAM ZA TEN WTRĘT, SĄ CHINY, TO DRUGIM MOGLIBYŚMY 
BYĆ MY, WŁAŚNIE ZA SPRAWĄ POLSKIEGO NAUKOWCA. 
CZ YLI NAUKOWO POTR AFIMY, ALE LOGIST YCZNIE, 
TO JUŻ NIE, DLACZEGO? 

Dlaczego my nie potra�my? – myślę, że to jest kwestia chęci 
wsparcia, bez względu na poglądy, bez względu na to, gdzie 
jesteśmy, w  jakim środowisku, w  jakim uniwersytecie, w  jakiej 
uczelni – takiego odgórnego wsparcia po prostu nie ma. Zamiast 
skupić się na tym, żeby wesprzeć coś, co może nas jako Polskę 
i  tę osobę czy ten zespół wypromować na świecie, środowiska 
odpowiedzialne za to, raczej walczą ze sobą.

PRZYPOMNIAŁO MI SIĘ NAZWISKO TEGO NASZEGO PRO
FESORA, PREKURSORA GRAFENU  PANA STRUPIŃSKIEGO. 
PAMIĘTAM, ŻE MYŚMY WIELE LAT TEMU, 2010 ALBO 2011 ROK, 
PYTALI PANA PROFESORA O TEN GRAFEN I ON TEŻ STWIER
DZIŁ, ŻE NIE MA ABSOLUTNIE ŻADNEGO WSPARCIA ZE 
STRONY NASZYCH MINISTERSTW, ALE RÓWNIEŻ UBOLEWAŁ, 
ŻE NASZE UNIWERSYTETY TEŻ NIE ZA BARDZO CHCIAŁY 
MIĘDZY SOBĄ WSPÓŁPRACOWAĆ. POKRYWA SIĘ TO Z TYM 
CO PANI PROFESORKA MÓWI, ŻE NIE MA JAKIEJŚ CHĘCI 
WSPIERANIA SIEBIE NAWZAJEM, NAWET UNIWERSYTETÓW 
I NAUKOWCÓW MIĘDZY SOBĄ. NO I NIC Z TEGO NIE WYSZŁO, 
MY ZOSTALIŚMY W TYLE. A JAK TO JEST Z NASZYMI UCZEL
NIAMI, PANI PROFESORKO, CZY MY MOŻEMY RZECZYWIŚCIE 
KONKUROWAĆ Z INNYMI UNIWERSYTETAMI ŚWIATOWEJ 
KLASY? JUŻ POMIJAM DLA KOGO OXFORD CZY HARVARD 
JEST BARDZIEJ PRESTIŻOWY, BO TO CHYBA TAKĄ KONWENCJĘ 
PRZYJĘLIŚMY, CHOCIAŻ PRZECIEŻ MAMY TEŻ INNE UNIWER
SYTETY ŚWIATOWE. MÓWIĘ PRZEZ PRYZMAT TEGO, GDZIE 
PÓŹNIEJ CI ABSOLWENCI SIĘ ZNAJDUJĄ, MY CHYBA TEŻ 
JESTEŚMY W PIERWSZEJ SETCE, NA DOBRYM MIEJSCU, NP. 
UNIWERSYTET WARSZAWSKI, ALE NIE TYLKO? WIĘC PANI 
PROFESORKO, JAK TO JEST Z NASZYM RANKINGIEM? ON 
JEST SZTUCZNIE WYTWORZONY, CZY JEST PRAWDZIWY 
I CZY JEST W OGÓLE MIARODAJNY? 

Wie Pan co, ja mam takie średnie zaufanie do tzw. rankingów jako-
ściowych. No i dlatego, jak Pan być może wie, tworzę swój ranking 
w Biznesie Logistycznym, od 27 lat. Rok w rok taki ranking się 
ukazuje. Po różnych eksperymentach zdecydowałam się, że będzie 
to jednak ranking oparty na wskaźnikach �nansowych. To jest 
takie smutne, ale gdy próbowałam tworzyć ranking jakościowy, 
opierając się na opiniach klientów i dostawców, to był dla mnie też 
ten czynnik, więc nie tylko na tym co dane przedsiębiorstwo może 
zaprezentować w ramach raportu zrównoważonego rozwoju. Jak 
się głębiej poszuka, to okazuje się, że ten raport, to jest trochę taka 
witryna, takie marketingowe pokazanie jacy jesteśmy wspaniali, 
a potem, jeśli się rozmawia z osobą z danej �rmy, to albo nic nie 
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wie, albo się nie orientuje, czyli nie jest ta � rma przesiąknięta 
tą koncepcją, tą ideą. Moje doświadczenie, wracając do tego 
rankingu – transport, spedycja, logistyka – jest takie, że � rmy 
namawiały swoich klientów i dostawców, żeby odpowiednią opinię 
przekazywały, więc nie miało to żadnego sensu, tworzenia rankingu, 
który de facto nie jest rankingiem, tylko pokazaniem jacy to my 
jesteśmy świetni. To nie pokazuje samego środka, funkcjonowania 
tego przedsiębiorstwa. Bo przedsiębiorstwo wcale tego nie chce 
pokazać, czyli obawia się pokazać jakie jest naprawdę. 

A przeskakując na chwilę, chciałabym powiedzieć, że lider/liderka 
przyszłości to jest liderka autentyczna czyli spójna. I lider spójny 
między tym co mówi, a co robi. I  lider oparty na wartościach. 
Dla mnie to są główne cechy tych osób, które można nazwać 
obecnymi liderami i będą liderami/liderkami przyszłości. 

I teraz wracając do uniwersytetów. Są te rankingi różnego rodzaju, 
np. Financial Times. Uczelnia najpierw musi się zgłosić do 
takiego rankingu, później jest cała metodologia, gdzie pewne 
obszary są oceniane punktowo. I teraz proszę zwrócić uwagę, co 
decyduje o takiej, a nie innej ocenie – użyję sformułowania big 
data, czyli dane, które przekazujemy. Czy one są wiarygodne, 
w jaki sposób one są dobierane, jak są dostarczane, to wszystko 
jest skomplikowane i nie jest jednoznaczne. Więc cóż, można 
powiedzieć, że po absolwentach bardziej można poznać, czy dana 
uczelnia ma siłę, czy też nie. Bada się te historie absolwentów, 
jakie oni sobie wybierają ścieżki, jak sobie radzą w biznesie, 
czy w  innych funkcjach administracyjnych, które pełnią. To, 
moim zdaniem, pokazuje siłę tej uczelni – absolwenci tej uczelni 
w większym stopniu niż rankingi. Jeszcze jedną mam re¹ eksję 
– nasz system nauczania. Ja próbuję to też zmieniać w ramach 
nauczania, w ramach swoich zajęć. To wcale nie jest odkrywcze, 
bo jest systemem XIX wieku. Jeśli ktoś coś mówi, a studenci mają 
słuchać, no to nie jest to żaden system. Jak można w ten sposób 
uczyć i edukować ludzi, którzy będą gotowi na podjęcie wyzwań, 
krytyczne myślenie, negowanie, posuwanie różnych rzeczy do 
przodu, rozwiązywanie złożonych problemów. Moim zdaniem 
ma to być dyskusja, projekty, różnorodność. Ja nie jestem alfą 
i omegą. Moja wiedza bierze się w wyniku tego, co czytam, z kim 
rozmawiam, to też mierzenie się z innym poglądem. A dlaczego 
ktoś ma taki pogląd? A  jakie ma argumenty? A  jakie ja mam 
argumenty? A być może dojdziemy do tego, że coś ciekawego 
nas połączy i nasza ostateczna konkluzja z dyskusji będzie inna, 
niż to co ja myślałam i to co i ta druga osoba myślała. No to jest 
dla mnie jakaś kreatywność, natomiast system polegający na tym, 
że jest wykład i po drugiej stronie studenci słuchają, to jest dla 
mnie przeżytek. Ja nie potra� ę prowadzić zajęć w taki sposób. 
Konwersatoria – nie ławki, tylko siedzimy razem bardziej, gdzie 
nie jest tak, że mistrz i uczeń, ale jednak ten dystans jest mniejszy. 
Ja się mogę dużo nauczyć od tych młodszych, ale zakładam, że 
oni się też ode mnie czegoś nauczą, że obie strony mają pokorę, 
żeby siebie słuchać.

CZY MOŻE PANI PROFESORKA TEN FRAGMENT SKONKLU
DOWAĆ W TEN SPOSÓB, ŻE RANKING TYCH WSZYSTKICH 
UCZELNI, TE WZORCE, KTÓRE SIĘ PRZYJĘŁY PRZEZ TE KILKA
DZIESIĄT LAT, TAK NAPRAWDĘ SĄ WYTWORZONE SZTUCZNIE? 
I ŻE ONE NIE MAJĄ AUTENTYCZNEGO ODZWIERCIEDLENIA, 

ŻE TO NIE JEST RZECZYWISTOŚĆ? CZY WŁAŚNIE CI STUDENCI, 
CZY ONI SĄ GDZIEŚ POSTRZEGANI, CZY LĄDUJĄ W JAKICHŚ 
WIELKICH FIRMACH, KORPORACJACH, CZY ICH MOŻNA 
ZNALEŹĆ? CZY KOŃCZĄ SIĘ STUDIA I KOŃCZY SIĘ STUDENT, 
I TAK NAPRAWDĘ NIC ZA TYM NIE IDZIE? 

Nie, no każda uczelnia, przynajmniej ta, która rozumie na czym 
polega edukacja, stara się śledzić losy swoich absolwentów, ale 
też włączać ich w tworzenie programów, w budowanie pewnych 
rozwiązań na uczelni, czyli żeby oni też byli kreatorami tego co 
się dzieje na uczelni. Ja sobie nie wyobrażam, że to jest inaczej, 
czyli te dobre uczelnie, to jest proces, to jest ta kadra, która 
wychodzi i musi być zainteresowana też tym, żeby współtwo-
rzyć środowiska kreatywne dla kolejnych pokoleń, dla kolejnych 
młodych ludzi, którzy wchodzą w struktury uczelni. Nie wiem 
czy ta uczelnia, w  takiej formule jak obecnie się utrzyma, ona 
się na razie utrzymuje, ale jak długo? To jest kampus, spotykamy 
się na tym kampusie. Mamy teraz ten hybrydowy system, bo 
pandemia narzuciła nam nową formułę, ale jak ja mam studentów 
międzynarodowych na swoich zajęciach, to oni są przeszczęśliwi, 
że mogą się spotkać analogowo. 

PROSZĘ MI WYJAŚNIĆ ZAGADNIENIE KLIMATU, KTÓRE 
OD WIELU LAT WZBUDZA KONTROWERSJE I  JEST 
NUMEREM JEDEN WSZYSTKICH ŚWIATOWYCH MEDIÓW, 
UCZELNI, TRWA WYŚCIG INFORMACYJNY, MNÓSTWO 
FAKE NEWSOW. GDZIE LEŻY PRAWDA, CO JEST NIE 
TAK Z TYM KLIMATEM? CZY TE WSZYSTKIE KATASTRO
FICZNE WIZJE POWTARZANE W PRASIE I TELEWIZJI 
SĄ RZECZYWIŚCIE TAK REALNE, CZY PRZYJĘTO TYLKO 
JAKĄŚ KONWENCJĘ, STRATEGIĘ W  INFORMOWA
NIU NAS O  TYCH ZMIANACH I  PROPAGOWANIE 
NOWEJ RZECZYWISTOŚCI? 

Pewnie też spotkał się Pan z takim raportem brytyjskiej orga-
nizacji pozarządowej CCBA. Oni opublikowali dane dotyczące 
nieprawdziwych, fake newsowych informacji podawanych do 
publicznej wiadomości. Okazało się, że za prawie 70 pro-
cent informacji o zmianach klimatycznych, czyli dezinformacji, 
odpowiada 10 kont, tzw.  toksyczna dziesiątka. Są to konta 
amerykańskie i  rosyjskie. Co ciekawe, część z nich nawet bli-
skie byłemu Prezydentowi Trumpowi, a pewien portal, bliski 
różnym teoriom spiskowym, czy konserwatywny think tank 
finansowany przez słynny z katastrofy ekologicznej koncern 
ExxonMobil, Russia Today czy Sputnik. Ta toksyczna dziesiątka 
dotarła w sumie do ponad 180 milionów obserwatorów na całym 
świecie. Czyli są bardzo skuteczni. Głównie docierają przez FB, 
Twittera., Instagrama. Dzięki reklamom, które są załączane 
do tych fake newsowych materiałów udaje się zyskać / zarobić 
ponad 3 miliardy dolarów w pół roku. Każdy sposób jest dobry, 
jeśli ma prowadzić do wzrostu zysków. 

Całość wywiadu z profesorką Haliną Brdulak 
na portalu www.biznesiekologia.com
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JEST PANI PIONIEREM A ZARAZEM IKONĄ EKO 
BEAUTY W POLSCE. JAK TO SIĘ STAŁO?

Od początku istnienia Laboratorium Kosmetycznego AVA (ponad 
60 lat) przyświeca nam hasło: „W zgodzie z naturą”. 

Firma stawiała na ekologiczne rozwiązania na długo zanim natu-
ralność stała się wiodącym kosmetycznym trendem. Zamiłowanie 
do natury jest po prostu w DNA naszej marki. 

AVA to nauka, natura i  innowacje. Tradycja jest naszą siłą. 
Dziedzictwo i doświadczenie to ważne składowe rynkowej roz-
poznawalności i wiarygodności �rmy. Od zawsze obserwujemy 
panujące trendy i zmieniające się oczekiwania konsumentów. Prze-
szłość i przyszłość znajdują wspólny mianownik w tym co tu i teraz. 

AVA została założona przez moją mamę farmaceutkę Irenę 
Dysput, pasjonatkę naturalnej pielęgnacji. W 1987 r. przejęłam 
prowadzenie �rmy  i zdecydowałam, że to, co jest fundamentalną 
wartością �rmy – czyli naturalność produktów – będzie wciąż 
głównym kierunkiem rozwoju Laboratorium.

Podstawę receptur naszych kosmetyków stanowią organiczne 
i naturalne surowce roślinne i olejki. Ważne jest dla nas, by 
pochodziły one z plantacji monitorowanych, tak aby cały proces 
produkcji – już od pierwszego ogniwa pozyskiwania surowców 
– odbywał się z troską o środowisko naturalne. Etyka i odpowie-
dzialność producenta to również troska o współpracę z dostawcami, 
którzy nie tylko przestrzegają zasad zrównoważonej produkcji, ale 
również dbają o respektowanie praw człowieka i zasad fair–trade. 

Naturalność dotyczy nie tylko formuł kosmetyków, ale również 
ich opakowań – zaakceptowanych przez Ecocert i wpisujących 
się w trend zero–waste. 

Oprócz naturalności, wyróżnikiem marki AVA są hypoalergiczne 
formuły. Produkty tworzone są przez doświadczonych specjalistów, 
bazują na autorskich recepturach. Mamy w portfolio linie, które 
powstają we współpracy z  jednostkami naukowo-badawczymi.  
Wykorzystujemy to, co najlepsze w naturze i  łączymy z moż-
liwościami współczesnej biotechnologii, gwarantującej wysoką 
skuteczność i przyjemność stosowania produktów. Zdecydowanie 
stawiamy na jakość, nie ilość, od zawsze.

JAKIE BYŁY POCZĄTKI EKOLOGICZNEJ 
PIELĘGNACJI W POLSCE? JAK WYGLĄDAŁ 
PROCES UZYSKANIA CERTYFIKATÓW?

Prawdziwie ekologicznych kosmetyków nie było w czasie kiedy 
myśleliśmy o eco beauty. Na początku roku 2000, w trakcie współ-
pracy z australijską �rmą otrzymaliśmy zapytanie czy nie udałoby 

W ZGODZIE Z NATURĄ OD 61 LAT 

Larysa Dysput-Goławska – prezes 
Laboratorium Kosmetyczne AVA
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się stworzyć kosmetyków całkowicie naturalnych i organicznych, 
które otrzymałyby międzynarodowy Certy�kat np. ECOCERT.

Temat w Polsce i   dla nas całkowicie nieznany. My również 
pierwszy raz usłyszeliśmy o instytucjach certy�kujących kosmetyki. 
Zaczęliśmy zgłębiać ten temat, przymierzać do opracowania recep-
tur wg standardu Ecocertu. Ponad 2 lata trwała certy�kacja naszych 
pierwszych kosmetyków. Proces był długi i kosztowny. W Polsce nikt 
tym się nie zajmował, niewiele osób wiedziało co to certy�kowane 
kosmetyki. Dowiedzieliśmy się wówczas, że naturalny i organiczny 
kosmetyk to zupełnie inna niż dotychczas tworzona receptura. 
Jest ona w całości oparta na składnikach naturalnych i organicznych, 
uzyskanych z monitorowanych plantacji, cały oddzielny proces 
produkcji, inna niż zwykle technologia, inne środki czyszczące, 
oddzielne magazyny surowców, opakowań i gotowych produktów.                                                                                                                               
Musieliśmy następnie zająć się edukacją w pierwszej kolejności 
dziennikarzy a potem klientów. Tłumaczyliśmy, że naturalny 
kosmetyk to nie tylko kilka wyciągów roślinnych i woda. 

Certy�katy przyznawane są na jeden rok, w ciągu którego �rma 
musi przejść 2  audyty przeprowadzane przez Ecocert /coś 
w rodzaju ISO/.

W 2008 otrzymaliśmy certy�kat ECOCERT i na rynku pojawiły 
się pierwsze, prawdziwe, ekologiczne i certy�kowane kosmetyki 
od marki AVA.

Długo byliśmy jedyną �rmą produkującą certy�kowane produkty 
naturalne i organiczne, dlatego też czujemy się PIONIEREM 
Eco Beauty w Polsce. 

Kosmetyki AVA od zawsze powstają  z miłości do natury i kobie-
cego piękna.

JAK PANI ZDANIEM WYGLĄDA TERAZ 
RYNEK ECO BEAUTY I JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ 
W CIĄGU KILKU NAJBLIŻSZYCH LAT?

Trend ECO musi i będzie się dalej rozwijać.  Eko kosmetyki stały 
się w ostatnich latach bardzo popularne. Prawie każda �rma stara 
się je mieć w swoim portfolio. 

Negatywne zmiany jakie zaszły w środowisku naturalnym mogą być 
już nieodwracalne, dlatego tak ważne jest abyśmy coraz bardziej 
świadomie i intensywnie zaczęli chronić nasz ekosystem. Wpro-
wadzane przepisy wymuszają recykling opakowań, oszczędność 
wody. Powstaje coraz więcej plantacji monitorowanych, naturalnych  
surowców. Producenci opakowań szukają rozwiązań aby były one 
jak najbardziej naturalne. Producenci kosmetyków obciążani są 
opłatami za utylizację opakowań. 

Kosmetyki naturalne powinny być produkowane nie szkodząc 
środowisku naturalnemu. Przy ich wytwarzaniu należy stosować 
maksymalnie dużo składników pochodzenia naturalnego, surowców 
pozyskiwanych z poszanowaniem praw i pracy człowieka oraz środo-
wiska, używać ekologicznych opakowań, wykorzystywać odnawialne 
źródła energii, recykling, stosować przy produkcji mniej wody, 
chronić przyrodę. Niestety nadal to tylko teoria dla niektórych.

Nam się udało zminimalizować negatywny wpływ na ekosystem 
i myślę, że jeżeli chcemy chronić naszą planetę ziemię, to jedyny 
słuszny kierunek dla �rm zarówno w Polsce jak i na świecie. 

JAK PODCHODZĄ DO TEGO KLIENCI?

Klienci zaczynają coraz bardziej świadomie podchodzić do zaku-
pów produktów, które są naturalne, organiczne, bez zanieczyszczeń 
chemicznych. Rozumieją potrzebę ochrony naszej Planety Ziemi. 
Coraz więcej powstaje sklepów z ekologicznymi produktami. 
Więcej osób zaczyna dostrzegać problem i dbać o nasz ekosystem. 
Moim zdaniem jest to już zauważalne w różnych aspektach życia, 
nie tylko w kontekście eco beauty.

CZY KOSMETYKI EKOLOGICZNE NIE MAJĄ 
TAK SKUTECZNEGO DZIAŁANIA JAK 
KOSMETYKI KONWENCJONALNE?

Absolutnie nie. To zależy od składników aktywnych jakie 
w danym kosmetyku się znajdują. W naszej linii BOTANICAL 
HITECH, którą współtworzyliśmy we współpracy z jednostkami 
naukowo–badawczymi (Uniwersytet Medyczny) zastosowaliśmy 
m.in. unikalny naturalny ekstrakt – taksyfolinę. Jest to antyok-
sydacja i niezwykle silne działanie przeciwzmarszczkowe 2 w 1 
na miarę wszechczasów.

Czerpmy zatem ze skarbca natury, nie naruszając przy tym kondycji 
Planety Ziemi.
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ZMIANY KLIMATU W POLSCE W XXI WIEKU 
PROGNOZY EKSPERTÓW Z INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA - 
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

JAK PODAJE SERWIS MONITORINGU ATMOSFERY COPERNICUS, 
TEGOROCZNA FALA UPAŁÓW W CZĘŚCI EUROPY ZACHODNIEJ 
I PÓŁNOCNEJ, BIJE REKORDY TEMPERATURY. W SKALI GLOBAL
NEJ LIPIEC 2022 r. BYŁ JEDNYM Z TRZECH NAJCIEPLEJSZYCH 
LIPCÓW W HISTORII POMIARÓW. W POLSCE, NIEZALEŻNIE 
OD WAHAŃ MIĘDZYROCZNYCH, PRZEBIEG ANOMALII TAKŻE 
WSKAZUJE NA WYRAŹNY WZROST TEMPERATURY ŚREDNIEJ, 
ZANOTOWANEJ NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU. JAK WYNIKA 
Z ANALIZY INSTYTUTU OCHRONY ŚRODOWISKA  PAŃSTWO
WEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, NA POCZĄTKU XXI WIEKU 
ŚREDNIA ROCZNA TEMPERATURA BYŁA W WIĘKSZOŚCI PRZY
PADKÓW WYŻSZA NIŻ ŚREDNIA Z LAT 19812017. TO JEDNAK 
NIE WSZYSTKO. EKSPERCI Z IOŚPIB OPRACOWALI RAPORT 

„ZMIANY TEMPERATURY I OPADU NA OBSZARZE POLSKI 
W  WARUNKACH PRZYSZŁEGO KLIMATU DO ROKU 2100” 
PROGNOZUJĄCY ZMIANY KLIMATU DO KOŃCA WIEKU.

Na systematyczne wzrosty wartości temperatur w  różnych 
miejscach na świecie zwrócono uwagę już w  latach 80-tych 
XX w. W celu monitorowania tego procesu w 1988 utworzono 
Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu (IPCC), który co kilka 
lat przygotowuje Raport Oceny, podsumowujący obserwowane 
zmiany i prognozy klimatu wykonane z użyciem najbardziej 
zaawansowanych modeli matematycznych. 

Według Szóstego Raportu Oceny (IPCC, 2021), temperatura globalna 
w ostatnich czterech dekadach rosła i była wyższa niż we wszystkich 
dekadach poprzedzających od 1850r. Ostatnie dziesięciolecie cha-
rakteryzuje się jeszcze większym wzrostem różnic obserwowanych 
parametrów meteorologicznych względem średnich wieloletnich. 

Również obserwacje meteorologiczne z Polski z okresu 1981-2017 
pokazują, że systematycznie zwiększa się wartość średniej rocznej 
temperatury. Wzrasta też liczba dni upalnych, a jednocześnie występuje 
znaczący spadek liczby dni przymrozkowych i dni mroźnych. 

ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

W perspektywie nasilających się zmian klimatu i rosnącego ryzyka 
klimatycznego konieczna jest zmiana sposobu funkcjonowania 
gospodarki i społeczeństwa, a także przygotowanie działań ada-
ptacyjnych do zmian klimatu w Polsce. Stworzenia podstaw dla 
takich prac podjął się Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy 
Instytut Badawczy, który realizuje projekt do�nansowany ze 
środków UE „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do 
ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście 
zwiększania odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa 
na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skut-
ków nadzwyczajnych zagrożeń” (Klimada 2.0). Jednym z działań 
niezbędnych do oceny skutków zmian klimatu było przygotowanie 
prognozy trendów temperatury i wysokości opadu. Pozwalają one 
na przeanalizowanie ryzyka związanego z narażeniem na czynniki 
klimatyczne w przyszłości i opracowanie odpowiednich działań 
adaptacyjnych, odpowiednio dopasowanych do prognozowanych 
zmian. Projekcje zmian temperatury i opadów dla całego obszaru 
Polski do roku 2100 zostały przygotowane na podstawie wyników 
modeli klimatycznych, dla dwóch alternatywnych scenariuszy 
rozwoju ekonomicznego i technologicznego.

CO WIEMY O KLIMACIE W PRZYSZŁOŚCI?

Jaki będzie klimat w Polsce w przyszłości i jaka jest niepewność 
projekcji klimatycznych? Zależy to od bardzo wielu czynników 
globalnych, wśród których najistotniejszym jest ilość gazów 
cieplarnianych w atmosferze. Zgodne z wynikami analiz Mię-
dzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu, to gazy cieplarniane 
(głównie dwutlenek węgla) odpowiadają za obserwowany w wielu 
miejscach na świecie wzrost temperatury. W ostatnim 60-leciu 
średnie stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło od 315 
do ponad 410-milionowych części objętości (ppm) i rośnie o około 
2 ppm/rok. Aby prognozować zmiany temperatury i innych para-
metrów klimatycznych naukowcy starają się przewidzieć tempo 
zwiększania się zawartości dwutlenku węgla w atmosferze. W celu 
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uchwycenia niepewności oszacowań emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery, rozważane są różne uzgodnione międzynarodowo, 
scenariusze rozwoju gospodarczego i socjo–ekonomicznego, które 
co kilka lat podlegają uaktualnieniu. 

Analizy zmian klimatu dla Polski przeprowadzone przez IOŚ-PIB 
dotyczyły dwóch ścieżek rozwoju, dla których w opracowaniach 
Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu przyjęto akronimy 
RCP4.5 i RCP8.5. Pierwsza z nich zakłada spowolnienie tempa 
wzrostu emisji CO2, tak by stężenie wynoszące obecne 415 ppm 
nie przekroczyło poziomu 540 ppm w 2100 r. Drugi scenariusz, 
prowadzący do wzrostu stężeń CO2 do 940 ppm w 2100 r., nie 
zakłada znaczących zmian technologicznych, przy jednocze-
snym utrzymującym się wzroście zapotrzebowania na energię 
(ang.  „business as usual”). Wszystko wskazuje na to, że jak na 
razie świat podąża właśnie tą ścieżką.

Jak wynika z analiz IOŚ-PIB w okresie letnim w kolejnych 
dziesięcioleciach liczba dni upalnych (z temperaturą maksymalną 
dobową powyżej 300C) wykazuje tendencję wzrostową. Naj-
większe zmiany obejmą w zależności od scenariusza południową 
i południowo-wschodnią część kraju (RCP4.5) lub południową 
i południowo-zachodnią część (RCP8.5), a liczba dni upalnych 
wzrośnie średnio od 3 dni (RCP4.5) do 6 dni (RCP8.5).

W przypadku obu scenariuszy widoczny jest spadek liczby dni 
przymrozkowych, bardziej znaczący na północy (RCP4.5) lub 
w północnej i wschodniej części kraju (RCP8.5). W połowie 
stulecia liczba dni przymrozkowych zmniejszy się od ok. 18 dni 
(RCP4.5) do 25 dni (RCP8.5).

Liczba dni mroźnych w horyzoncie do 2060 zmaleje znacząco na 
terenie całego kraju, średnio o około 10 dni w przypadku scenariusza 
RCP4.5 i RCP8.5 w porównaniu do dekady 2011-2020. Największa 
redukcja wystąpić może na północnym wschodzie Polski.

Prognozy zmian opadu są mniej jednoznaczne, gdyż istotna jest nie 
tylko zakumulowana wysokość opadu, ale też rozkład intensywności 
opadu w ciągu roku. Oznacza to, że pomimo wzrastającej rocznej 
sumy opadu mogą np. pojawić się dłuższe okresy bezdeszczowe.

W obu scenariuszach roczna suma opadów zwiększa się, przy 
czym dla RCP8.5 wzrost ten jest bardziej znaczący. Dotyczy 
to przede wszystkim wschodniej części Polski oraz obszarów 
górskich i wybrzeża. Najmniejszy wzrost prognozowany jest 

w środkowo-zachodniej części kraju. Do roku 2060 prognozowany 
jest wzrost rocznej sumy opadów średnio od 30 mm (RCP4.5) 
do 50 mm (RCP8.5). W odniesieniu do rozkładu sezonowego, 
bardziej znaczące zmiany wysokości opadu dotyczą okresu letniego 
(czerwiec-lipiec-sierpień).

To tylko niektóre z wniosków płynących z  raportu1. Projekcje 
zmian klimatu opracowane przez naukowców z IOŚ-PIB nie 
pozostawiają wątpliwości - zmiany klimatu dotyczą również nas, 
a w drugiej połowie XXI w. będą się nasilać. 

W jakim tempie zmiany te będą zachodzić i jak formę będą one 
przybierać na poszczególnych obszarach kraju? Wyniki prac 
badaczy udostępnione są na dedykowanym portalu internetowym, 
umożliwiającym wizualizację i pobranie projekcji zmian klimatu 
dla każdego powiatu w Polsce2. Portal umożliwia także spraw-
dzenie zmian innych parametrów klimatycznych poza opadami 
i temperaturą, takich jak śnieg, wilgotność, promieniowanie, wiatr 
czy zachmurzenie. Aktualnie trwają prace nad raportem podsu-
mowującym projekcje klimatyczne dla Polski do końca XXI w.

DR  H A B. I NŻ. JOA N NA STRUŻ EWSK A , 
PROF. PW

Specjalizuje się w problematyce modelowania atmosfery, 
ze szczególnym uwzględnieniem jakości powietrza 
i  zmian k limatu. Jej zainteresowania badawcze 
obejmują także zagadnienia k limatu obszarów 
zurbanizowanych oraz pomiarów satelitarnych składu 
chemicznego atmosfery.

Jest członkiem dwóch komitetów technicznych 
przy Europejskim Komitecie Normalizacyjnych 
CEN/TC 264/WG 43 i  CEN/TC 264/WG 44. 
Reprezentuje Polskę w  ramach europejskiego forum 
modelowania jakości powietrza FAIRMODE (Forum 
on Air Quality Modelling). Bierze udział w pracach 
europejskiego serwisu Copernicus Atmosphere 
Monitoring Services (CAMS) dostarczającego 
regionalną prognozę jakości powietrza w ramach działań 
Komisji Europejskiej. Jest również wiceprzewodniczącą 
komitetu sterującego EMEP, który odpowiada za 
naukowe podstawy działania Konwencji w  sprawie 
transgranicznego transportu zanieczyszczeń powietrza 
na dalekie odległości (LRTAP).

W ramach projektu Klimada 2.0 realizowanego przez 
IOŚ-PIB odpowiadała za opracowanie projekcji zmian 
klimatu dla Polski. 

Jest autorką licznych publikacji i  wystąpień na 
konferencjach międzynarodowych.

1 https://klimada2.ios.gov.pl/�les/2021/RAPORT_Zmiany%20temperatury%20
i%20opadu.pdf

2 www.klimada2.ios.gov.pl/klimat-scenariusze/
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kształcie, bezpiecznego dla otoczenia – Urban Wind Power 
Station, nazywane skrótowo UWPS. 

Ale skrót UWPS to z jednej strony urządzenie Urban Wind Power 
Station, które odbiera energię mechaniczną miejskich strumieni 
powietrza, przerabiając je na energię elektryczną, a z drugiej 
strony to Urban Wind Power SYSTEM, co jest próbą skrótowego 
opisania zjawiska, którym się zajmujemy.  

JAK WYGLĄDAŁA PRACA NAD TYM URZĄDZENIEM?

Budując to wiatrowe urządzenie prądotwórcze włączyliśmy się 
intensywnie w nurt ochrony klimatu i życia na Ziemi.

UWPS jest uniwersalne i  wykorzystuje istniejącą już infrastrukturę. 

Powszechnie wiadomo, że duże, przemysłowe farmy wiatrowe są 
wyniesione wysoko ponad powierzchnię na kosztownych wieżach  
i pracują zwykle poza terenem zabudowanym. 

GENEROWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZE STRUMIENI 
POWIETRZA W PRZESTRZENI ZURBANIZOWANEJ 

JERZ Y CZAPLEJEWICZ – Wynalazca, pomysłodawca 
i koordynator budowy prototypów UWPS w ramach 
projektu LIFE-UrbanWind.PL, Instytut Badań, 
Nauk Stosowanych i Nowych Technologii Sp. z o.o.
Autor metody holistycznej analizy N–E–T.

ENERGIA WIATRU WYKORZYSTYWANA W MIEŚCIE? 

Tak, choć wolę szersze określenie – w przestrzeni zurbanizowa-
nej. Przez wiele lat obserwowaliśmy zjawiska zachodzące w tzw. 
przestrzeni zurbanizowanej w zakresie przepływów strumieni 
powietrza, które zostały wywołane działalnością człowieka. Chcie-
liśmy zwrócić uwagę na pomijane dotąd w kategoriach energii 
wiatrowej ciągi powietrza występujące pomiędzy budynkami, czy 
na dachach wieżowców, obiektów przemysłowych, a także wystę-
pujących wewnątrz budynków w tunelach, ciągach wentylacyjnych. 

A skoro są takie strumienie powinno znaleźć się urządzenie, które 
potra� je wykorzystać. 

Powstało wówczas pytanie, czy te strumienie w przestrzeni miej-
skiej, które nie są stałe zarówno w zakresie kierunku jak i prędkości 
można wykorzystać tak, aby produkowały energię elektryczną? 
Odpowiedź brzmiała TAK! I  tak powstała koncepcja budowy 
uniwersalnego urządzenia prądotwórczego o cylindrycznym 
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Jak dotąd nie zauważano strumieni powietrza wymuszonych 
działalnością człowieka czyli strumieni powietrza stale obecnych 
na dachach wieżowców i obiektów przemysłowych, a także wystę-
pujących pomiędzy budynkami i wewnątrz budynków i obiektów, 
np. w metrze, w tunelach, ciągach wentylacyjnych, itp. A skoro są 
takie strumienie, musiało znaleźć się urządzenie, które potra� je 
wykorzystać. I tak powstał Urban Wind Power Station. 

UWPS został tak zaprojektowany, że nie wymaga sterowania do 
kierunku wiatru – zastosowano system umożliwiający wykorzysta-
nie energii strumieni powietrza wiejącego z dowolnego kierunku 
i dowolnej płaszczyźnie.

 Po stworzeniu koncepcji urządzenia i wstępnych badaniach 
własnych budowa prototypu i testy w warunkach rzeczywistych 
zrealizowane zostały w ramach projektu LIFE–UrbanWind.
PL przy współ�nansowaniu KE i NFOŚiGW, co włączyło nas 
intensywnie w nurt działań na rzecz spowolnienia zmian klimatu 
i ochrony życia na Ziemi. A prace, jak przy każdym wynalazku 
były trudne, bo każda lokalizacja wymagała indywidualnego 
dopracowania. Ale udało się udowodnić, że UWPS to uniwersalne 
urządzenie prądotwórcze, o  systemie umożliwiającym wyko-
rzystanie energii strumieni powietrza wiejącego z dowolnego 
kierunku i dowolnej płaszczyźnie, które nie wymaga dodatkowych 
konstrukcji i wykorzystuje istniejącą już infrastrukturę.  Prototypy 
testowane były w zróżnicowanych warunkach urbanistycznych 
od wysokiego hotelu (Novotel Warszawa Centrum), poprzez 
niską infrastrukturę budowlaną, po pola golfowe (kształtowane 

przez architekta), które zużywają duże ilości energii elektrycznej 
na swoje utrzymanie.

 JAK UWPS MA SIĘ DO INNYCH OZE?

Świetnie, może działać synergicznie, choć rozumiem, że to pytanie 
bardziej w kierunku  efektywności produkcyjnej.  Jeżeli chodzi 
o porównanie z fotowoltaiką, to UWPS o danej mocy z pewnością 
zajmuje mniej miejsca, nie grozi pożarem i może produkować prąd 
przez cały rok. Jeśli chodzi o cenę, to przy porównaniu dowolnego 
urządzenia produkującego energię elektryczną z OZE staramy się 
zwrócić uwagę nie na wielkość zainstalowanej mocy nominalnej, 
ale produktywność urządzenia w skali roku. Jest zrozumiałe dla 
większości ludzi, że wydajność energetyczna naturalnych źródeł 
energii uzależniona jest od ich „dostępności” w skali roku – liczby 
godzin nasłonecznienia, liczby godzin wiania strumieni powietrza 
i ich prędkości, itp. Ale są już uśrednione dane, które pozwalają na 
dokonywać takich porównań.   

Przykładowo instalacja fotowoltaiczna o mocy 5 kWp w warunkach 
polskich może wyprodukować ok.4500 kWh i koszt wyproduko-
wania 1000 kWh (w skali roku) z takiej instalacji jest porównywany 
z kosztem wyprodukowania 1000 kWh przez UWPS.

Takie porównanie jest racjonalnie uzasadnione i akceptowalne przez 
każdego użytkownika. Mamy też nadzieję, że uzyskamy podobne 
dopłaty do urządzeń jak ma to miejsce przy fotowoltaice. Zainte-
resowanych urządzeniem odsyłam do strony www.urbanwind.pl



Wydarzenia geopolityczne, których w pewnej mierze kamieniem 
milowym stał się atak Rosji na Ukrainę (24 lutego 2022r.) wywierają 
silną presję na rynki rolne. Materiał źródłowy do niniejszej analizy 
stanowią informacje instytucji oraz agend unijnych i rządowych oraz 
doniesienia medialne portali branżowych. Z niepokojem obserwu-
jemy rosnące ceny artykułów spożywczych, zwłaszcza zbożowych. 
Chociaż dla porządku trzeba przypomnieć, że pierwsze wzmianki 
o wzroście cen makaronu podał portal „Business Insider” już we 
wrześniu 2021 r.1, wskazując, że już wówczas pszenica podrożała 
o 15%. W obecnej sytuacji niepewność na rynku rolnym, jest w pełni 
zrozumiała, gdyż Ukraina przez lata była wiodącym światowym 
producentem zbóż. Dodatkowo utrzymywana przez Rosję blokada 
portów czarnomorskich oznaczała dla Kijowa znaczące ograniczenie 
możliwości eksportu. Chcąc poprawić sytuację zaproponowano, 
aby ukraińskie ziarno wywozić koleją i samochodami. Gotowość 
realizacji tego zadania złożyło konsorcjum kolei polskich i ukraiń-
skich2, o czym w maju 2022 r. informował portal „OKOpress”. Siłą 
tego pomysłu był fakt, że Polska od granicy z Ukrainą w Hrubie-
szowie do stacji końcowej Sławków Południowy LHS dysponuje 
tzw. szerokim torem, co eliminuje konieczność zmiany wózków 
wagonowych na granicy3. Jednak trzeba pamiętać, że mowa była 
o 20 mln ton. Również w maju portal „wnp.pl/logistyka” powołując 
się na opinię wicepremiera, ministra rolnictwa Henryka Kowalczyka 
podał, że: „Polska nie ma możliwości technicznych przewozu 
miesięcznie 4-5 mln ton zbóż ukraińskiego ziarna, sukcesem byłby 
transport 1-2 mln ton zbóż”4. Miesiąc po przywołanych publikacjach, 
czyli w czerwcu, „Gazeta Wyborcza Lublin” informowała, że bez 
koniecznej modernizacji szerokiego toru transport zboża spółce 
PKP zajmie rok5. Jednak niewystarczający stan infrastruktury 
poruszył jeszcze w kwietniu 2022 r. portal „Business Insider”, 

1 https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/podwyzki-cen-makaronu-ma-
ki-i-chleba-juz-wkrotce-pszenica-drozeje-na-potege/j9h351lm, data pobrania 
9 VIII 2022 r.

2 https://oko.press/zboze-z-ukrainy-wspolna-kolej/, data pobrania 9 VIII 2022 r.
3 Jednotorowa, niezelektry�kowana linia kolejowa nr 65 o długość 394,650 km 

i rozstawie szyn 1520 mm. Źródło: https://lhs.com.pl/pl/kim-jestesmy/o-nas, 
data pobrania 9 VIII 2022 r.

4 https://www.wnp.pl/logistyka/polska-nie-ma-mozliwosci-przewozu-5-mln-
-ton-ukrainskiego-ziarna-miesiecznie,580795.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

5 https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,28625659,spolce-pkp-wywoz-zboza-
-z-ukrainy-zajmie-rok-bez-inwestycji.html?disableRedirects=true, data pobrania 
9 VIII 2022 r.

podając, że „na zachodniej Ukrainie nieopodal głównego kolejowego 
przejścia granicznego z Polską utknęło ponad 20 tys. wagonów, 
z których około 1100 jest wypełnionych zbożem. Ta sytuacja wywoła 
jeszcze większe zaburzenia w eksporcie żywności z  terytorium 
naszego wschodniego sąsiada”6. Do możliwości tranzytu ukraiń-
skiego zboża odnieśli się także niemieccy przewoźnicy. Być może 
był to efekt wizyty w Kijowie niemieckiego ministra rolnictwa. Cem 
Oezdemir obiecał Ukrainie wsparcie w celu utrzymania jej rolnictwa 
i eksportu zboża7, o czym w czerwcu informował portal „Made for 
minds”. Dla porządku trzeba pamiętać, że jeszcze w maju gotowość 
przewozową zgłosiły koleje niemieckie (DB), o czym informował 
portal „Business Insider”8. Również niemieccy przewoźnicy kołowi 
zgłosili swój akces tranzytowy, o czym w czerwcu 2022 r. informował 

6 https://businessinsider.com.pl/�rmy/prawie-25-tys-wagonow-utknelo-przed-
-granica-ukrainsko-polska/jwx8vnj, data pobrania 9 VIII 2022 r.

7 https://www.dw.com/pl/niemcy-pomog%C4%85-ukrainie-w-eksporcie-
-zbo%C5%BCa/a-62096245, data pobrania 9 VIII 2022 r.

8 https://businessinsider.com.pl/gospodarka/tak-niemcy-chca-pomoc-ukrainie-
-oferuja-transport-zboza/grfrvge, data pobrania 9 VIII 2022 r.
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portal „Farmer.pl”9. Ostatecznie, jak 21 lipca 2022 r. informowała 
„Rzeczpospolita”: „Rosja, Ukraina i Turcja spotkają się w piątek, aby 
podpisać umowę zaproponowaną przez ONZ w celu uwolnienia 
eksportu zboża z oblężonych ukraińskich portów Morza Czarnego”10. 
Na mocy porozumienia pierwszy od początku wojny statek ze 
zbożem wypłynął z Oddesy do Trypolisu. Masowiec przewoził 
kukurydzę, o czym 3 sierpnia donosiły liczne media11, zaznaczając, iż 
16 kolejnych statków jest gotowych do wyjścia w morze. Ostatecznie 
ów pierwszy statek wpłynął do portu w Tryplosie, lecz o dziwo 
nie został przyjęty, bez podania przyczyny, jak poinformował 
9 czerwca 2022 r. portal „money.pl”12. Pojawia się pytanie o powody 
i cel takiej decyzji. Na odpowiedzi trzeba zaczekać. 

Dodatkowym bodźcem wpływającym na ceny stały się doniesienia 
o celowym niszczeniu przez wojska rosyjskie maszyn i urządzeń 
rolniczych, o czym w maju 2022 r. donosił m.in. „Tygodnik Poradnik 
Rolniczy”13. Wszystkie te informacje pogłębiały panikę na rynkach 
i budziły niepokój u konsumentów. Wskazywano także na możliwy 
głód Afryki Północnej w tym m.in. w Egipcie14, o czym już od marca 
2022 r. informowały m.in.:  „Hurgada24.pl”15, „Portal Polskiego 
Radia SA”16, „Forsal.pl”17. W reakcji na te prognozy rządy kilku 
krajów, w tym Indii wprowadziły zakaz eksportu zboża. Lecz lista 
krajów, które zastosowały obostrzenia jest znacznie dłuższa, co za 
portalem „Forsal.pl” z maja 2022 r. przedstawia poniższa tabela.

9 https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/niemcy-dostarcza-polsce-
-tiry-do-przewozu-zboza-z-ukrainy,120057.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

10 https://www.rp.pl/kon¹ikty-zbrojne/art36741641-ukraina-turcja-i-rosja-pod-
pisza-umowe-uwalniajaca-eksport-zboza, data pobrania 9 VIII 2022 r.

11 https://wiadomosci.onet.pl/swiat/zboze-wyplynelo-z-odessy-ma-tra�c-do-li-
banu/wpggkl7, data pobrania 9 VIII 2022 r.
https://polskieradio24.pl/130/5925/artkul/3013028,ukrainskie-zboze-wyply-
nelo-z-odessy-zukrowska16-kolejnych-statkow-jest-gotowych-do-wyplyniecia, 
data pobrania 9 VIII 2022 r.
https://www.money.pl/gospodarka/ukrainskie-zboze-wrocilo-na-morze-czar-
ne-pierwszy-statek-wyplynal-z-odessy-do-libanu-6796651358915072a.html, 
data pobrania 9 VIII 2022 r.

12 https://www.money.pl/gospodarka/nie-udala-sie-proba-generalna-eksportu-
-ukrainskiego-zboza-6799451517897216a.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

13 https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/wojna-w-ukrainie-rolnictwo/rosjanie-
-celowo-niszcza-maszyny-rolnicze-i-gospodarstwa-ukrainskie-rolnictwo-cierpi/, 
data pobrania 9 VIII 2022 r.

14 https://www.farmer.pl/fakty/wojna-w-ukrainie-oznacza-dla-egiptu-glod-po-
wod-brak-pszenicy,117331.html, data pobrania 29 VIII 2022 r.

15 https://www.hurghada24.pl/post/czy-egipt-czeka-g%C5%82%C3%B3d-analiza, 
data pobrania 9 VIII 2022 r.

16 https://trojka.polskieradio.pl/artykul/2962934,Czeka-nas-glod-Co-dla-swia-
ta-oznacza-brak-ukrainskiego-zboza, data pobrania 9 VIII 2022 r.

17 https://forsal.pl/swiat/bezpieczenstwo/artykuly/8377798,wojna-ukraina-rosja-
-bliski-wschod-afryka-egipt-glod-nedza-i-zamieszki.html, data pobrania9 VIII 
2022 r.

Tabela 1. Kraje, które wprowadziły obostrzenia dotyczące eksportu 
płodów rolnych18

Kraj Produkty

1. Argentyna olej sojowy, mączka sojowa

2. Algieria makaron, pochodne pszenicy, olej 
roślinny, cukier

3. Egipt olej roślinny, kukurydza, pszenica, 
mąka, soczewica, makaron, fasola

4. Indie pszenica

5. Indonezja olej palmowy, olej z ziaren 
palmowych

6. Iran ziemniaki, bakłażany, pomidory, 
cebula

7. Kazachstan pszenica, mąka pszenna

8. Kosowo pszenica, kukurydza, mąka, olej 
roślinny, sól, cukier

9. Turcja wołowina, baranina, mięso kozie, 
masło, oleje spożywcze

10. Ukraina pszenica, owies, proso, cukier

11. Rosja cukier, nasiona słonecznika, pszenica, 
meslin, żyto, jęczmień, kukurydza

12. Serbia pszenica, kukurydza, mąka, olej

13. Tunezja owoce, warzywa

14. Kuwejt produkty z mięsa drobiowego, zboża, 
oleje roślinne

Szczególnie silne skutki cenowe rodziła decyzja Indii, gdyż 
kraj ten z  roczną produkcją na poziomie około 100 mln ton 
był drugim po Chinach światowym producentem pszenicy19. 
W  tym kontekście warto przywołać informację ze  stycznia 
2022 r., czyli prawie na dwa miesiące przed wojną, którą podał 
portal „Farmer.pl”: „29 grudnia 2021 roku na stronie interne-
towej jednej z poczytnych gazet ukazał się artykuł pt. „Chiny 
skupiły połowę zbóż świata. To dlatego żywność jest droga”. 
Napisano w nim, że „Chiny zwiększają zakupy podstawowych 
produktów żywnościowych, przechowując miliony ton ryżu, 
kukurydzy i  zbóż w  państwowej rezerwie, której wielkość 
przekracza łącznie rezerwy wszystkich innych krajów świata”20. 
Działania te przyczyniły już wówczas do wzrostu cen pszenicy 
na światowych rynkach.

18 https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8420447,zakaz-eksportu-zywnosci.
html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

19 https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/indie-zakazaly-eksportu-psze-
nicy,119043.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

20 https://www.farmer.pl/produkcja-roslinna/zboza/skup-zboz-przez-chiny-czy-
-rzeczywiscie-kupily-one-tak-duzo,114591.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.
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Jednak analiza Ośrodka Studiów Wschodnich w  czerwca 
2022 r. wskazywała: „Departament Energii USA (DOE) pro-
gnozuje, że wydobycie ropy i kondensatu gazowego w Rosji 
spadnie z 11,3 mln baryłek dziennie (b/d) w I kwartale 2022 r. 

do 9,3 mln b/d w  IV kwartale 
2023 r”25. Spadek ten jednak 
z  nawiązką rekompensowała 
wysoka cena ropy, prowadząc 
do zwiększenia zysków Kremla 
z  eksportu surowców energe-
tycznych. Jak w czerwcu 2022 r. 
podał „money.pl”: „Od czasu roz-
poczęcia wojny w Ukrainie Rosja 
zarobiła prawie 100 mld euro na 
eksporcie ropy, węgla i  gazu – 
poinformowało w poniedziałek 
Centrum Badawcze ds. Energii 
i Czystego Powietrza (CREA)”26, 
zaś ceny były średnio wyższe 
o  60%  r/r. Drugim powodem 
wysokich cen rzepaku mogła być 
panika wskazująca, że wojna na 
Ukrainie spowoduje niedobory 
oleju słonecznikowego, o  czym 
w maju 2022 r. informował portal 

„AgroNews.com.pl”27. Panika ta 
stała się także udziałem polskich 
konsumentów, przy czym jak się 
wydaje było to preludium do 
kolejnych tego typu działań.

Działania wojenne trwają nadal, przy czym w lipcu 2022 r. weszły 
nową fazę, którą można za „Krytyką polityczną” nazwać „stanem 
wojennego gnicia”. Inaczej mówiąc, ta wojna na wyniszczenie28

może okazać się długa i podobna do konfliktu koreańskiego, co 
zaznaczył Marek Budzisz, ekspert ds. wschodnich, Strategy&Fu-
ture w rozmowie z portalem „Polskie Radio24.pl” opublikowanej 
w lipcu 2022 r.29 Jednak by uspokoić nastroje można przywołać 
prognozy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20  lipca 
2022 r. Na konferencji prasowej wicepremier Henryk Kowalczyk 
wskazał, że: „w nowy sezon wchodzimy z ok. 5 mln ton zapasów 
zbóż z poprzedniego sezonu. Szacunkowa wielkość zbiorów 
w  tym sezonie to ok. 32 mln  ton zbóż. Zapotrzebowanie na 
zboże w Polsce wynosi ok. 20 mln  ton. Aktualne zdolności 
eksportowe Polski to ok. 7 mln ton zbóż”30.

* Całość artykułu wraz z przypisami 
na portalu: www.biznesiekologia.com

25 https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2022-06-10/rosyjska-ropa-
-sprzeczne-dane-o-produkcji-i-eksporcie, data pobrania 9 VIII 2022 r.

26 https://www.money.pl/gielda/tak-putin-zarabia-na-wojnie-ciagle-ma-to-cze-
go-europa-potrzebuje-6779402786126528a.html, data pobrania 9 VIII 2022 r.

27 https://agronews.com.pl/artykul/zabraknie-oleju-slonecznikowego-w-ue-skle-
py-ograniczaja-jego-ilosc/, data pobrania 9 VIII 2022 r.

28 https://krytykapolityczna.pl/swiat/niebezpieczna-faza-wojny-w-ukrainie-ben-
dyk/, data pobrania 9 VIII 2022 r.

29 https://polskieradio24.pl/5/1223/artykul/3009283,ile-bedzie-trwac-wojna-
-na-ukrainie-marek-budzisz-spodziewam-sie-powtorki-z-korei, data pobrania 
9 VIII 2022 r.

30 https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rynek-zboz--import-eksport-zagrozenia, 
data pobrania 9 VIII 2022 r.

Tabela 2. Zestawienie cen pszenicy konsumpcyjnej uwzględ-
niające pierwszy dzień 2020, 2021, 2022 r., cenę maksymalną, 
cenę minimalną oraz zmianę wyrażoną w złotówkach i pro-
centach. Zestawienie na dzień 8 sierpnia 2022 r.21

Data Cena 2020 r. Cena 2021 r. Cena 2022 r. Zmiana w zł Zmiana w %

pierwszy 
roboczy 

dzień roku

802 990 1257 (2022-2021)
267

(2022-2020)
455

(2022-2021)
21,24%

(2022-2020)
36,19%

24 lutego 827 1108 1465 (2022-2021)
357

(2022-2020)
638

(2022-2021)
24,37%

(2022-2020)
43,55%

8 sierpnia 786 1044 1603 (2022-2021)
559

(2022-2020)
817

(2022-2021)
34,87%

(2022-2020)
50,97%

cena 
maksymalna

30 XII 2020
964

23 XI 2021
1469

16 V 2022
2048

(2022-2021)
579

(2022-2020)
1084

(2022-2021)
28,27%

(2022-2020)
52,92%

cena 
minimalna

11 III 2020
765

6 VII 2021
893

10 II 2022
1174

(2022-2021)
281

(2022-2020)
409

(2022-2021)
23,93%

(2022-2020)
34,83%

Na podstawie tych danych uwidacznia się fakt, że od 16 maja 
2022 r. cena pszenicy sukcesywnie spada, co może oznaczać 
uspokojenie na rynku tego podstawowego zboża konsumpcyjnego. 
Być może porywa się to ze wspomnianymi deklaracjami frachtu 
ukraińskiego ziarna do Europy. Jednak jego maksymalna cena 
w okresie dwóch lat zwiększyła się odpowiednio o 28,27% r/r 
oraz o  52,92% w  porównaniu 2022/2020. Podobna presja, 
choć cenowo niższa, obserwowana była na rynku kukurydzy. 
Wychodząc z poziomu 1143 zł/t (4  stycznia 2022 r.) wartość 
szczytową 1817 zł/t zanotowano 3 marca 2022 r., następnie sys-
tematycznie obniżając tę cenę do poziomu 1537 zł/t (8 sierpnia 
2022 r.)22. Natomiast bardzo ciekawe zjawisko miało miejsce 
na rynku rzepaku. Wychodząc z poziomu 3605 zł/t (4 stycznia 
2022 r.), apogeum wartości na poziomie 4952 zł/t zanotowano 
(21 kwietnia 2022 r.), by zniżkując osiągnąć wartość 3083 zł/t 
(8  sierpnia 2022 r.). Mamy zatem do czynienia z  sytuacją, że 
cena 8 sierpnia 2022 r. była niższa o 522 zł, czyli 14,48% na tonie 
w porównaniu z 4 stycznia, czyli pierwszym dniem obrotowym 
2022 r23. Wydawać się może, że nagły wzrost ceny rzepaku spowo-
dowany był popularnością tej rośliny jako komponentu biopaliw, 
traktowanych jako alternatywa względem ropy, której Rosja 
w 2021 r. była drugim na świecie po USA eksporterem. Jeszcze 
w maju 2022 r. jak podawał portal „Inzynieria.com”24 rosyjska pro-
dukcja kształtowała się na poziomie 10.112.000. baryłek dziennie. 

21 https://agralan.pl/stocks/2, data pobrania 9 VIII 2022 r.
22 https://agralan.pl/stocks/4, data pobrania 9 VIII 2022 r.
23 https://agralan.pl/stocks/6, data pobrania 9 VIII 2022 r.
24 https://inzynieria.com/paliwa/rankingi/64409,50-najwiekszych-producento-

w-ropy-naftowej-ranking-2022, data pobrania 9 VIII 2022 r.

18 nr 157-158/2022



Nieuchronnie zbliża się okres jesienno–zimowy, a wraz z nim 
długie i zimne wieczory. Wielu z nas czytając najnowsze donie-
sienia prasowe i obserwując rosnące ceny energii elektrycznej oraz 
surowców energetycznych odczuwa, delikatnie mówiąc, niepokój 
wraz z nadchodzącym sezonem grzewczym. Wzrost kosztów 
życia można zaobserwować niemal w  każdym jego obszarze. 
Drożeje m.in. jedzenie, usługi, koszty kredytów, wzrasta in¹acja, 
a specjaliści z różnych dziedzin alarmują, że to jeszcze nie koniec 
złych wiadomości. Wielu z nas w kontekście zbliżającej się zimy 
i obserwowanymi w Europie perturbacjami w związku z cenami 
energii, zastanawia się jak skutecznie przygotować się do sezonu 
grzewczego. Politycy uspokajają nas, że jeśli chodzi o gaz i prąd 
w Polsce nie powinniśmy się obawiać zimy. Tworzone są stra-
tegie i uruchamiane są środki �nansowe na projekty związane 
z bezpieczeństwem energetycznym kraju i dywersy�kacją źródeł 
i kierunków dostaw gazu. Nieco inaczej sytuacja wygląda z węglem, 
gdzie na skutek wprowadzonego embarga tego surowca z Federacji 
Rosyjskiej jego dostępność zmalała a ceny wzrosły ponad dwukrotnie. 
Borykamy się obecnie z problemami logistycznymi związanymi 
z importem węgla z innych części świata m.in. z przepustowością 
portów. Nawet jeśli rozwiązane zostaną wspomniane problemy 
z dostępnością opału to pozostaje ryzyko �nansowe. 

Nie ma wątpliwości, iż w tym roku niemal każdy odczuje zdecy-
dowanie wyższe obciążenie budżetów domowych kosztami energii 
a szczególnie ogrzewania. Jak się w związku z tym przygotować 
na sezon zimowy, aby możliwie jak najmniej nas to kosztowało? 
Eksperci wskazują na szereg działań inwestycyjnych czy zmiany 
pewnych nawyków, jakie każdy z nas może wdrożyć jeszcze przed 
nadchodzącą zimą, a które powinny przynieść realne oszczędności. 

W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać o szeroko pojętą efek-
tywność energetyczną naszych budynków mieszkalnych. Mowa tutaj 
o uszczelnieniu drzwi i okien, zapewnieniu odpowiedniej izolacji 
termicznej budynków, generalnie wyeliminowanie wszystkich 
miejsc, gdzie ciepło z wnętrza domu ucieka na zewnątrz. Realne 
korzyści �nansowe przyniesie również zamontowanie termostatów 
na kaloryferach oraz obniżenie temperatury w niezamieszkanych 
lub nieużywanych częściach budynków takich jak klatki scho-
dowe w blokach, strych, garaże. Kolejnym miejscem do szukania 
oszczędności na rachunkach za energię jest odpowiednie używanie 
domowych sprzętów RTV i AGD, przykładowo warto robić pranie 
w pralce z pełnym wkładem w możliwie niskiej temperaturze. 
Należy również rozważyć korzystanie z szybkich pryszniców na 
rzecz kąpieli w wannie i oszczędne korzystanie z wody użytkowej. 

W  obliczu zbliżającej się zimy i  rekordowo wysokich cen 
surowców energetycznych warto również rozważyć korzystanie 
z alternatywnych, odnawialnych źródeł energii. Instalacja takiego 

systemu umożliwia częściowe uniezależnienie się od instytucjo-
nalnych dostawców i zbiorowego systemu dystrybucji energii oraz 
w pewnym stopniu wpływa pozytywnie na bilans ekonomiczny 
funkcjonowania gospodarstw domowych. W Polsce obecnie 
najpowszedniejszym i najbardziej dostępnym dla właścicieli 
gospodarstw domowych i domów jednorodzinnych alterna-
tywnym źródłem energii jest energia słoneczna, którą można 
wykorzystywać do produkcji energii cieplnej (wykorzystując 
kolektory słoneczne) a także do produkcji energii elektrycznej 
(wykorzystując ogniwa fotowoltaiczne). Obie te technologie 
łączą ze sobą aspekt ekologiczny i ekonomiczny, ograniczając 
ilość emitowanych do środowiska zanieczyszczeń i generując 
dodatkowe oszczędności do domowego budżetu. 

Podsumowując, czeka nas bardzo trudna zima i jeśli odpowiednio 
się do niej nie przygotujemy mając na uwagę panującą sytuację 
energetyczną w Europie to może ona okazać się dla każdego 
z nas bardzo kosztowna. 

CZY CZEKA NAS TRUDNA ZIMA W ASPEKCIE 
TRWAJĄCEJ SYTUACJI ENERGETYCZNEJ W EUROPIE?

dr PIOTR DULIAN, pracownik naukowy na Wydziale 
Inżynierii i  Technologii Chemicznej Politechniki 
Krakowskiej im.  Tadeusza Kościuszki. Specjalista 
w  dziedzinie chemii i  technologii nieorganicznej. 
Autor  i  współautor wielu publikacji naukowych 
i wystąpień konferencyjnych. Jego zainteresowania 
naukowe koncentrują się na nowoczesnych 
nanomateriałach funkcjonalnych do zastosowań 
prośrodowiskowych. W swojej pracy naukowej dużą 
uwagę poświęca na aktywną współpracę z przemysłem 
w  celu opracowywania nowych i  udoskonalania 
istniejących produktów i technologii.
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TRWAJĄ PRACE NAD OPRACOWANIEM 
EKOLOGICZNEGO NIEPALNEGO MATERIAŁU 
IZOLACYJNEGO ZDOLNEGO DO AKUMULACJI CIEPŁA

W KATEDRZE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKI 
KRAKOWSKIEJ OD PRAWIE DWÓCH LAT REALIZO
WANE SĄ ZAAWANSOWANE PRACE ZMIERZAJĄCE 
DO OPRACOWANIA NOWEGO MATERIAŁU IZOLA
CYJNEGO NA BAZIE GEOPOLIMERÓW Z DODATKIEM 
MATERIAŁÓW ZMIENNOFAZOWYCH (PCM  PHASE 
CHANGE MATERIALS). BADANIA REALIZOWANE SĄ 
W  RAMACH PROJEKTU FINANSOWANEGO PRZEZ 
NCBIR: „OPRACOWANIE TECHNOLOGII ADDYTYWNEGO 
WYTWARZANIA PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA 
I  BEZPIECZNYCH MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH 
I ZDOLNYCH DO AKUMULACJI CIEPŁA OPARTYCH NA 
ALKALICZNEJ AKTYWACJI SUROWCÓW ANTROPO
GENICZNYCH”; LIDER/16/0061/L11/19/NCBR/2020; 
WARTOŚĆ PROJEKTU 1 496 550 PLN.

Problemem z którym od lat zmagają się inżynierowie jest sposób 
skutecznej izolacji budynków, aby straty energii były jak naj-
mniejsze. Przy projektowaniu materiałów izolacyjnych oprócz 
ich skuteczności należy również uwzględniać: bezpieczeństwo 
stosowania, niepalność (lub jej ograniczenie), łatwy sposób apli-
kacji, brak negatywnego wpływu na środowisko. Doświadczenia 
pokazują, że nie zawsze jest to zadanie łatwe do osiągnięcia i często 
występują bardzo negatywne skutki związane z wykorzystaniem 
nieodpowiednich materiałów. Stosowany np. jeszcze niedawno 
azbest został całkowicie zakazany ze względu na negatywny wpływ 
na ludzkie zdrowie. Styropian, który jest najbardziej popularny 
również ma wiele wad a największa z nich to niska odporność na 
temperatury i problemy z jego utylizacją. Popularnie stosowane 
w Polsce pianki poliuretanowe po aplikacji są nieszkodliwe dla 
zdrowia i nie emitują żadnych szkodliwych substancji jednak 
w trakcie nakładania emitują one szkodliwe izocyjaniany.  Jedną 
z realnych technologii mogących być alternatywą dla popularnych 
materiałów izolacyjnych są spienione geopolimery zawierające 
materiały zmiennofazowe. Spienione polimery nieorganiczne 
(geopolimery) posiadają unikalne właściwości związane z wytrzy-
małością mechaniczną i bezpieczeństwem przeciwpożarowym. 
Biorąc pod uwagę również niewielki ciężar tych materiałów 
mogą one znaleźć wiele zastosowań przemysłowych, jak również 
w budownictwie jednorodzinnym.

Proponowana technologia jest całkowicie odporna na działanie 
ognia nawet do temperatur powyżej 10000C. Jest również cał-
kowicie nieszkodliwa dla środowiska i dla ludzi zajmujących 
się aplikacją tych materiałów. Przy wytwarzaniu i nanoszeniu 
geopolimerów nie dochodzi do emisji szkodliwych substancji. 
Dodatkowo możliwe jest wytwarzanie tych materiałów z  odpa-
dów przemysłu energetycznego takich jak popioły, mieszanki 

dr  inż.  MICH A Ł Ł ACH – pracownik Katedry 
Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej 
(adiunkt), specjalista w dziedzinie zagospodarowania 
odpadów i nowoczesnych materiałów budowlanych, 
głównie geopolimerów, autor i  współautor ponad 
120 publikacji dotyczących geopolimerów odpadowych 
i materiałów budowlanych, współautor 6 patentów, 
współzałożyciel pierwszej spółki spin–off Politechniki 
Krakowskiej wdrażającej technologię geopolimerów 
i nowoczesnych materiałów budowlanych, kierownik 
Laborator ium Pol imerów Nieorgan icznych 
(geopolimerów) PK. Od ponad 10 lat współpracujący 
z przemysłem w tematyce zagospodarowania odpadów, 
stabilizacji odpadów niebezpiecznych, przetwarzania 
materiałów odpadowych na produkty użyteczne.
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NOWA JAKOŚĆ W GOSPODARCE ODPADAMI – 
SPÓŁKA PPE INNOWACJE

popiołowo–żużlowe, łupki przywęglowe, metakaolinit odpadowy. 
Takie podejście pozwalające na zagospodarowanie tego typu 
odpadów jest szczególnie przyjazne dla środowiska.

Wykorzystanie materiałów zmiennofazowych pozwala na zwięk-
szenie możliwości akumulacji ciepła w materiałach izolacyjnych, 
obniża ich współczynnik przewodzenia ciepła i  zwiększa komfort 
cieplny budynku. Dodatek ok. 5% materiałów zmiennofazowych 
pozwoli na zwiększenie pojemności cieplnej całej przegrody 
o około 40%. Materiały zmiennofazowe znane były już w latach 70 
XX wieku (podobnie jak geopolimery). Jednak ich rozwój przypada 
na lata współczesne, gdyż dopiero teraz udało się stworzyć stabilne 
fazy i dopracować materiały budowlane. Materiały zmiennofa-
zowe PCM (Phase Change Materials) to materiały zdolne do 
zmiany stanu skupienia. Najczęściej w tego rodzaju materiałach 
wykorzystuje się przemianę ciecz – ciało stałe.

Realizowany projekt pozwoli zarówno na zwiększenie poziomu wie-
dzy i wykorzystania materiałów takich jak geopolimery a jednocześnie 
przyczyni się do rozwoju wykorzystania materiałów zmiennofazowych. 
W czasach gospodarki obiegu zamkniętego i wzmożonych działaniach 
na rzecz energooszczędności i zmniejszenia negatywnego wpływu 
na klimat, projekt ten jest idealnym rozwiązaniem dla przyszłości 
rozwoju materiałów budowlanych i izolacyjnych.

Fig. Mikrofotogra� a kapsułek materiałów PCM. 

Fig. Przykład izolacyjnego panelu geopolimerowego

POLSKA PLATFORMA EKOLOGICZNA S.A. UTWORZYŁA 
NOWĄ SPÓŁKĘ TECHNOLOGICZNĄ ZAJMUJĄCĄ 
SIĘ BADANIAMI ODPADÓW I OPRACOWYWANIEM 
NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII DLA GOSPODARKI 
OBIEGU ZAMKNIĘTEGO.

Spółka PPE Innowacje została założona w kwietniu 2022 roku. 
Zakres działalności spółki koncentruje się w obszarze szeroko 
pojętej inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne w tym 
profesjonalna działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 
prowadzenie prac badawczo rozwojowych, analiz technicznych itd.

Pracownikami spółki są doświadczeni eksperci i specjaliści pracu-
jący na co dzień w jednej z uczelni technicznych w Polsce. Nasz 
zespół tworzą specjaliści zajmujący się szeroko pojętą gospodarką 
odpadami, ochroną środowiska oraz zajmujący się badaniami wła-
ściwości � zykochemicznych różnego typu materiałów. Posiadamy 
doświadczenie w badaniach związanych z możliwością odzysku 
surowców strategicznych z odpadów przemysłowych, badaniach 
procesów spalania, procesów termicznego przekształcania odpadów 
oraz wykorzystaniem różnego rodzaju odpadów poprocesowych, 
wdrażania technologii ich utylizacji, metod i technik bioremediacji 
środowiska, otrzymywania geopolimerów i zeolitów. 

Spółka PPE Innowacje świadczy usługi na rzecz innych � rm 
działających głównie w branży gospodarki odpadowej, tj. odbiór, 
przetwarzanie i recykling różnego typu materiałów. Oferujemy 
wykonanie badań i analiz w wyspecjalizowanych laboratoriach oraz 
jednostkach naukowych, wykonanie różnych ekspertyz i pomoc 
w interpretacji merytorycznej uzyskanych wyników badań. Ponadto 
oferujemy pełne wsparcie w rozwoju i unowocześnianiu technologii 
produkcji (planowanie, projektowanie, wdrażanie nowych rozwiązań), 
wykonanie analiz techniczno-ekonomicznych i pomoc w uzyskiwaniu 
dotacji zarówno inwestycyjnych jak i na projekty B+R.

DANE KONTAKTOWE:
PPE Innowacje sp. z o. o.

www.ppe-innowacje.pl
ul. Wojciecha Lipowskiego 2A

30-898 Kraków
kontakt@ppe-innowacje.pl
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OGÓLNOPOLSKI PLEBISCYT EKOLOGICZNY NA UKSW

NA UNIWERSYTECIE KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
W WARSZAWIE PO RAZ PIERWSZY ORGANIZOWANY JEST 
PLEBISCYT EKOLOGICZNY „WSPÓLNA ZIELONA PRZY
SZŁOŚĆ”. AKADEMICY CHCĄ DOCENIĆ NAJCIEKAWSZE 
PROEKOLOGICZNE INICJATYWY SAMORZĄDOWE I OSIĄ
GNIĘCIA TECHNOLOGICZNE, A TAKŻE BADANIA NAUKOWE.

Celem organizowanego przez Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie plebiscytu jest docenienie interdyscy-
plinarnych aktywności związanych z ochroną środowiska i klimatu, 
ekologią, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii czy 
racjonalnym zarządzaniem surowcami naturalnymi.

Nagrody w plebiscycie przyznane zostaną w trzech kategoriach: 
badania naukowe (prace licencjackie, magisterskie, doktorskie 
i pracowników naukowych), inicjatywy samorządowe oraz zielone 
technologie. Na zwycięstwo mogą liczyć projekty, które wyróżniają 
się pod względem innowacyjności oraz wpływu na społeczeństwo 
i najbliższe otoczenie. Szczegółowe cele związane z oceną poszcze-
gólnych projektów określa regulamin konkursu, zamieszczony na 
stronie internetowej ekoplebiscyt.uksw.edu.pl. Tam dostępny jest 
także formularz zgłoszeniowy.

– UKSW ma ogromne doświadczenie w badaniu i tworzeniu nowatorskich 
rozwiązań technologii cyfrowych na rzecz ochrony środowiska, ekologii 

i inżynierii środowiska. Posiadamy cenne zaplecze badawczo-rozwo-
jowe w postaci Centrum Laboratoryjnego Nauk Przyrodniczych oraz 
Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego w Dziekanowie Leśnym. 
Naturalnym, kolejnym krokiem jest integracja organizacji i inicjatyw 
ekologicznych, którą podejmujemy w ramach tego plebiscytu – podkreśla 
rektor UKSW ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski.

Zgłoszone projekty ocenione zostaną przez kapitułę konkur-
sową, w której znaleźli się wybitni naukowcy z kilku polskich 
ośrodków badawczych, m.in. prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, 
prof. dr hab. Joanna Kostecka, prof. dr hab. Jacek Tomczyk czy 
prof. dr hab. Jerzy Długoński. W skład kapituły weszli również 
przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną 
środowiska i klimatu: minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, 
marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, prezes 
Fundacji Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska Piotr 
Abramczyk oraz przedstawiciele zielonych przedsiębiorstw: Polskich 
Kolei Państwowych i Cukrowni Glinojeck S.A.

Plebiscyt ekologiczny organizowany jest we współpracy z Mini-
sterstwem Klimatu i Środowiska, Samorządem Województwa 
Mazowieckiego oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. Partnerem plebiscytu jest Światowy Ruch 
Katolików na rzecz Środowiska oraz m.in. �rma energetyczna Fortum. 
Patronem medialnym jest TVP Info oraz portal Biznes&EKOLOGIA.





WSZYSCY ŚWIĘTUJMY DZIEŃ KRAJOBRAZU!

EUROPEJSKIE ŚWIĘTO O  POLSKIM RODOWODZIE  
JUŻ W PAŹDZIERNIKU ODBĘDĄ SIĘ KOLEJNE OBCHODY DNIA 
KRAJOBRAZU. DO WŁĄCZANIA SIĘ W DZIAŁANIA PROMU
JĄCE ODPOWIEDZIALNE KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU 
I TROSKĘ O OTACZAJĄCĄ NAS PRZESTRZEŃ ZAPRASZA 
GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA.

Dzień Krajobrazu został ustanowiony przez Radę Europy z ini-
cjatywy Polski – Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dzień 
Krajobrazu przypada 20 października, jednak obchody trwają 
przez cały miesiąc. Jak każdego roku Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska wskazała temat obchodów krajowych i zaprasza 
najróżniejsze organizacje do włączania się we wspólne świętowanie 
i organizowania wydarzeń towarzyszących, takich jak spacery 
krajobrazowe, wykłady, konkursy, projekty.

Jesteśmy dumni, że Dzień Krajobrazu, polski pomysł na upowszech-
nianie świadomości krajobrazowej, ma wymiar międzynarodowy 
i z każdym rokiem staje się coraz bardziej rozpoznawalny. Chcieli-
byśmy, żeby Dzień Krajobrazu stal się czymś na miarę Dnia Ziemi 
i innych zapożyczonych przecież świąt o charakterze prośrodowisko-
wym. Bardzo liczymy na jak najszersze zaangażowanie ze strony 
różnych organizacji w całym kraju – mówi Piotr Otrębski, rzecznik 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Zaproszenie kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, 
parków narodowych, zespołów parków krajobrazowych, wyż-
szych uczelni, szkół, domów kultury, organizacji pozarządowych 
i wielu innych podmiotów, które zechcą podjąć działania na rzecz 
poprawy jakości krajobrazów. 

Nasze zaproszenie do włączenia się w obchody, promowania Dnia 
Krajobrazu ma na celu poprawę jakości krajobrazów w Polsce – mówi 
Otrębski. W poprzednich latach w obchody Dnia Krajobrazu 
włączało się kilkaset organizacji z całego kraju.

KRAJOBRAZ: DOŚWIADCZAM W PEŁNI

W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz 
de�niowany jest jako „obszar, postrzegany przez ludzi, którego 
charakter jest wynikiem działania i  interakcji czynników przy-
rodniczych i / lub ludzkich”. Często zapomina się jednak, że 
postrzeganie (w wersji anglojęzycznej użyto słowa perceive) odnosi 
się do znacznie szerszego zakresu odbierania rzeczywistości niż 
tylko wzrokowego. Jak tłumaczą pomysłodawcy, krajobrazów 
doświadczamy poprzez wszystkie zmysły, jawią się nam one jako 
suma zmysłowych doznań.

Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Kra-
jobraz: doświadczam w pełni”. W ten sposób Generalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny 
charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czyn-
ników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Odczytując krajobraz 

możemy wykorzystać wzrok, słuch, zmysł smaku, powonienia, dotyk
– zauważa Piotr Otrębski.

UROCZYSTOŚCI CENTRALNE

W tym roku po raz pierwszy Generalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska zorganizuje wydarzenie centralne, które odbędzie się 
20 października w Warszawie – to będzie najważniejszy punkt 
obchodów. Dzięki współpracy z Muzeum Łazienki Królewskie 
uroczystości będą mogły odbyć się w przepięknych okolicz-
nościach krajobrazowych. W ramach wydarzenia centralnego 
w Łazienkach odbędzie się konferencja prasowa, Generalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska wręczy Polską Nagrodę Kra-
jobrazową, która będzie jednocześnie nominacją do Nagrody 
Krajobrazowej Rady Europy. Świętowaniu będą towarzyszyły 
wystąpienia ekspertów dotyczące kształtowania krajobrazu, a po 
południu wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w spacerze 
krajobrazowym po Łazienkach Królewskich. Będzie to na pewno 
niezapomniane przeżycie, zwłaszcza, że pod koniec spaceru 
obiekty Łazienek Królewskich będą już efektownie oświetlone. 
Nie wykluczone, że w parku rozbrzmiewać będzie muzyka 
Chopina – zapowiada rzecznik. 

W październiku na ogrodzeniu Łazienek Królewskich od strony 
Agrykoli zaprezentowana będzie pokonkursowa wystawa plakatu 
na Dzień Krajobrazu. Zwycięski projekt zostanie wyłoniony 
jeszcze we wrześniu. Konkurs na plakat został zorganizowany 
pod patronatem rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 

Patronat medialny nad obchodami Dni Krajobrazu 2022 objęła 
Telewizja Polska.

W tym roku Dzień Krajobrazu będzie obchodzony po raz siódmy. 
W poprzednich latach tematami obchodów były m.in. woda 
w krajobrazie, drzewa w krajobrazie czy otwartość krajobrazów. 

Więcej informacji o  Dniu Krajobrazu na stronie GDOŚ: 
https://www.gov.pl/web/gdos/dzien-krajobrazu-2022
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W sierpniu tego roku burmistrz gminy Krynicy Zdroju wydał 
pozytywną decyzję w  sprawie budowy stacji benzynowej 
w miejscowości Mochnaczka. Decyzja obejmuje zezwolenie na 
wypuszczanie podczyszczonych ścieków z myjni samochodowej 
do pobliskiego potoku. „Potok”, a właściwie niewielki wykap 
z młaki, leży na obszarze ostoi Natura 2000. Już nawet wstępne 
oszacowanie pokazuje, że zrzut ścieków jest o co najmniej rząd 
wielkości większy od ilości wody w potoku. Decyzja burmistrza 
nie spowodowała żadnej reakcji Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, ani też Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
przedsiębiorstwa Wody Polskie 

Decyzja burmistrza to maleńka kropla w porównaniu do ilości 
wody w Odrze czy Wiśle. Jeżeli jednak takich kropli zbierze 
się odpowiednio dużo, to w pewnym momencie przysłowiowa 
szklanka się przeleje, czyli funkcjonowanie ekosystemu rzeki ule-
gnie załamaniu. Katastro�e sprzyjają dwa czynniki: niski stan wody 
oraz wysoka temperatura. 

„Krople” to pozwolenia wodno 
prawne zezwalające na cza-
sowe lub trwałe wypuszczanie 
do rzek niedoczyszczonych 
ścieków, zarówno komu-
nalnych i  przemysłowych, 
zawierających substancje 
trujące i nadmierne stężenia 
biogenów, szczególnie fos-
foru, azotu i potasu.

Stan taki trwający perma-
nentnie prowadzi do trwałego 
przekształcenia ekosystemu 
rzeki. Przy niewielkich ładun-
kach zanieczyszczeń efekt 
jest zaskakujący – bogactwo 
gatunków w  rzece wzrasta. Te dotychczasowe jeszcze jakoś 
przeżywają, obok nich pojawiają się inne, bardziej odporne na 
zanieczyszczenia i wzrost żyzności wody. Jednak dalszy wzrost 
zanieczyszczeń powoduje wypieranie gatunków mniej odpornych 
i w rzece pozostają jedynie gatunki odporne na niekorzystne 
warunki życia. Kiedy przekształcenia ekosystemu idą dalej do rzeki 
dostają się gatunki niechciane tzw. gatunki inwazyjne, bardziej 
odporne od rodzimych. W  Odrze żyją już kraby, kilka gatunków 
raków, obce naszej ichtiofaunie gatunki ryb czy szczególnie wiele 
gatunków obcych roślin wodnych i grzybów. Organizmy te nie 
tylko żyją lepiej w zmienionym środowisku, również skutecznie 
zmieniają warunki życia pozostałych. Obce gatunki raków i ryb 
wprowadzają do rzeki nieznane patogeny i pasożyty, na które 
szczególnie nieodporne są gatunki rodzime. 

Czy to tylko polska specy�ka? Oczywiście nie. Opublikowane 
niewiele lat temu w Nature i Science artykuły pokazujące 9 naj-
ważniejszych zagrożeń krytycznie przekraczających granice 

wytrzymałości naszej planety 
wymieniają obok utraty 
bioróżnorodności i  zmian 
klimatu także katastrofalne 
zanieczyszczenie rzek ładun-
kiem biogenów. Dzieje się 
tak wszędzie tam, gdzie 
mamy nowoczesne wyso-
koprodukcyjne rolnictwo. 

Na koniec przypomnę 
wszystkim zapomnianą już 
pracę G.Hardina „Tragedia wspólnego pastwiska”. Rzeka jest 
właśnie takim pastwiskiem, do którego wszyscy dorzucamy 
nasze mniejsze lub większe obciążenie myśląc, że jakoś to będzie. 
W lipcu i sierpniu okazało się, że dalej już nie będzie. Musimy 
sobie wszyscy uświadomić, że takie dobra środowiskowe jak 

bioróżnorodność, naturalność 
oraz stabilność otaczających 
nas ekosystemów to dobra, 
z których codziennie korzy-
stamy. Zanieczyszczanie 
rzek, to po prostu zwykła 
kradzież naszego wspólnego 
dobra i  zasobu. To już nie 
czas i  miejsce na tolero-
wanie takich decyzji jak ta 
wydana przez burmistrza 
Krynicy Zdroju. Jest nas 
coraz więcej, podaż wody 
maleje, a  zapotrzebowanie 
na czystą wodę rośnie.

Nie rozwodząc się nadmier-
nie powiem, że w przypadku 

rzeki jest proste rozwiązanie: oddaj do niej tak samo czystą wodę 
jaką dostałeś. Ale to przecież kosztuje. Tak, kosztuje i właśnie 
teraz Odra pokazała nam, że nie ma darmowych obiadów.

ODRA, WISŁA, MOCHNACZKA

Prof. Dr hab. ZBIGNIEW WITKOWSKI
Polski Klub Ekologiczny Okręg Małopolska 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, biologia, ekologia 
owadów, ochrona ekosystemów, wpływ turystyki na środowisko, 
członek rad naukowych parków narodowych, członek Państwowej 
Rady Ochrony Przyrody, były Prezes Zarządu Głównego PKE, 
aktualnie Prezes Zarządu Okręgu PKE Małopolska, 
Wiceprezes Zarządu Fundacji Międzynarodowy Instytut 
Polityki i Strategii Ekologicznej, autor ponad 300 opracowań, 
publikacji i ekspertyz ekologicznych.
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M ARC I N K Y D RY ŃS KI, DZI E N N I K AR Z MUZ YC ZN Y, 
PODRÓŻNIK, FOTOGRAF, AUTOR KSIĄŻEK I TWÓRCA ROZPO
CZYNAJĄCEGO SIĘ WŁAŚNIE W GDAŃSKU SIESTA FESTIVAL 
ZOSTAŁ DRUGIM, PO ARTURZE ROJKU, AMBASADOREM 
CZUJESZ KLIMAT? ROSSMANNA.

Miesiąc temu marka ogłosiła współpracę z Arturem Rojkiem, 
dziś o�cjalnie – jako drugi ambasador – do akcji Czujesz Klimat? 
dołącza Marcin Kydryński. Artysta wspólnie z marką będzie 
popularyzował proekologiczne postawy i sprzyjające środowisku 
działania, w myśl zasady, że małe, codzienne wybory każdego 
z nas mają ogromny wpływ na środowisko.

„Natura to moje źródło niekończonych się inspiracji. Jest dla mnie, 
dla nas wszystkich, bardzo hojna i  potrzebuje z naszej strony 
niezwykłej czułości i troski. Wierzę, że ode mnie, od każdego z nas, 
zależy jej los. Cieszę się, że zostałem ambasadorem inicjatywy 
Czujesz Klimat? marki Rossmann, która ułatwia nam dokonywanie 
lepszych wyborów dla środowiska każdego dnia. W ramach Czujesz 
Klimat? możemy wybierać kosmetyki z naturalnym składem, te 
wyprodukowane z poszanowaniem środowiska i dystrybuowane 
w  opakowaniach, które można poddać recyclingowi. Filozof ia 
Czujesz Klimat? jest mi bliska, bo łączy w sobie edukację z budo-
waniem przekonania, że wspólnie możemy zmieniać świat lepszymi 
decyzjami" – przyznaje artysta.

Czujesz Klimat? – to pytanie ma nas zachęcić do re¹eksji: 
co wspólnie możemy zrobić dla dobra Planety, bo „To, co dobre, 
dobrze jest robić razem". Rossmann chce ułatwić klientom 
wybór bardziej przyjaznych środowisku produktów oznaczając 
je w sklepach stacjonarnych logotypem Czujesz Klimat?, a na 
stronie www.rossmann.pl oraz w aplikacji Rossmann PL dodając 
jeszcze piktogramy symbolizujące:

y naturalny, przyjazny skład
y dobre dla środowiska opakowanie
y bardziej zielona produkcja

MARCIN KYDRYŃSKI KOLEJNYM 
AMBASADOREM INICJATYWY CZUJESZ KLIMAT? 
ROSSMANNA
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Do inicjatywy Czujesz Klimat? Rossmanna zaprasza wyjąt-
kowych artystów, znanych z  troski o naturę, klimat, ale też 
tworzących i promujących muzykę wyzwalającą  dobrą energię 
i pozytywne wibracje.

Dzięki współpracy Rossmanna z Marcinem Kydryńskim, znanym 
podróżnikiem i producentem, możliwe jest dotarcie z ideą wspól-
nego działania na rzecz Planety do szerokiego grona odbiorców.

W nadchodzących miesiącach do akcji dołączą kolejni ambasadorzy.

W ramach akcji Czujesz Klimat? Rossmann został sponsorem: 
Opener'a  (na tegorocznym Open'erze po raz pierwszy w Pol-
sce pojawiła się scena Czujesz Klimat? - zasilana wodorem), 
OFF Festival, Siesta Festival oraz Great September.



©Krzysztof Opaliński

MATEUSZ DAMIĘCKI (ur. 1981 r., w Warszawie) – 
aktor � lmowy, teatralny i serialowy, absolwent Akademii 
Teatralnej (2004), pasjonat podróży, Ambasador Celów 
Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

MATEUSZ DAMIĘCKI
TWÓRCZOŚĆ Z EKOLOGIĄ W TLE

Karierę rozpoczął jako dziecko, w 1991 roku, w serialu 
telewizyjnym. W  1993  roku wystąpił w  swoim 
pierwszym f ilmie pełnometrażowym. Od 1999  roku 
zagrał na wielkim ekranie wiele ról w  polskich 
i zagranicznych produkcjach. Jest także odtwórcą ról 
dubbingowych. Ma na swoim koncie role w uznanych 
i popularnych serialach telewizyjnych emitowanych na 
antenie czołowych polskich stacji: TVP, Polsat i TVN. 
W 2015 zagrał także główną rolę w rosyjskim serialu 
komediowym dla stacji CTC. Równolegle występuje 
na deskach teatrów. 

Nagrodzony za rolę w  f ilmie „Czarny” Dominika 
Matwiejczyka (2008) – wyróżnienie w  konkursie 
kina niezależnego na Gdynia Film Festival 2009 
oraz Nagroda Polskiego Kina Niezależnego im. Jana 
Machulskiego w kategorii Najlepszy Aktor w 2010 roku.

Od  2015  roku prowadzi warsztaty f ilmowe dla 
młodzieży „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania”, 
w ramach Festiwalu Filmowego CINEMAFORUM.

Aktywnie promuje działania na rzecz ekologii – występuje 
w produkcjach dokumentalnych poświęconych ochronie 
zagrożonych gatunków fauny i  f lory, od 2016 jest 
honorowym ambasadorem Celów Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ.

Jest pasjonatem podróży. W 2009 roku odbył wyprawę 
„Siberia Expedition” – 25 000 km w  63  dni przez 
bezdroża tundry i tajgi. W planach ma podróż dookoła 
świata Żukami.



BiE – Tytułem wstępu, „Biznes i Ekologia” jest najstarszym maga-
zynem biznesowo–ekologicznym w Polsce, a w tym roku mamy 
swoje 25–cio lecie. Byliśmy prekursorem pierwszych artykułów 
o ekologii, bo ten wszechobecny trend na ekologię, jak pan wie panie 
Mateuszu, zaczął się przynajmniej 15 lat później. Pana chyba też 
możemy nazwać prekursorem tego kierunku wśród aktorów, prawda?

MD – Nie, nie sądzę. Zaangażowałem się w kwestie ekologii, kiedy 
zaczęła już być „modna”. Mam świadomość, że może to budzić 
wątpliwość, czy przypadkiem nie jest to koniunkturalne i obliczone 
na zyskanie popularności i społecznej aprobaty. Faktem jest, że w dzi-
siejszych czasach, sporo jest osób, które zrobią wszystko dla kariery 
i chęci zaistnienia w przestrzeni medialnej. Mają tyle „pasji” i tematów 
pobocznych w stosunku do głównej aktywności zawodowej, często 
zresztą mało treściwej, aby budować preteksty do udzielania wywiadów, 
wypowiadania się w roli ekspertów, a wszystko to sprowadza się do 
mówienia o sobie. Trochę ironizuję oczywiście, ale mam jednak pewne 
podejrzenia, że niektórzy podczepiają się pod tę ekologię, bo jest teraz 

„trendy” i na dodatek można na tym zrobić biznes. Ale przecież nie 
po to się spotykamy, żeby się z tego pośmiać – natomiast dobrze jest 
mieć dystans do samego siebie w każdej dziedzinie. 

Moje zainteresowanie ekologią, faktycznie zaczęło się nieco wcześniej, 
zanim jeszcze nastąpił ten prawdziwy bum. W 2012 roku TVN 

realizował cykl reportaży „SOS dla świata”. Do odcinka poświęco-
nego problemowi braku wody pitnej na świecie zaproszono mnie 
i Magdę Różdżkę. Polecieliśmy do Ghany. Razem z miejscowymi 
dziewczynami z wioski chodziliśmy po wodę, nosząc bukłaki na 
głowie. Bardzo szybko zdaliśmy sobie sprawę, jak cenna jest każda 
kropla. Tam właśnie dokonała się moja duchowa przemiana – oświad-
czam to bez żadnego fałszu. Gdy wróciłem z tej podróży, zacząłem 
wprowadzać w życie wszystko to, czego się nauczyłem i czego tam 
doświadczyłem. Po łapach waliłem wszystkich, którzy przy myciu 
zębów puszczali wodę z kranu i pozwalali jej lecieć kompletnie 
bez sensu. Próbowałem namówić największych czyściochów, by 
zrezygnowali z codziennej kąpieli w wannie na rzecz prysznica, bo 
to zmniejsza zużycie wody aż 10 razy. Stałem się zwolennikiem 
zmywarek, bo są ekonomiczne. Już po roku mamy realną oszczędność 
wody i pieniędzy, a przecież dobrej klasy sprzętu używamy potem 
przez wiele lat. Namawiałem wszystkich i wszędzie, ale przeważnie 
spotykałem się z niechęcią, odrzuceniem, a nawet komentarzami, że 
jestem nawiedzony. Bo co to za pomysł, aby martwić się problemami 
ludzi w jakimś odległym afrykańskim kraju. Te osoby nie rozumiały, 
że to nie jest pomoc tamtym ludziom, tylko działanie na rzecz całej 
planety, w tym oczywiście nas samych i przyszłości naszych dzieci. 
Wiem oczywiście, że są naukowcy, którzy mówią, żebyśmy nie 
otwierali za często lodówki, bo freon i powiększanie dziury ozonowej, 
a z kolei inni, którzy twierdzą, że w skali wszechświata każdy z nas 

©Bartosz Ciesielski | Madagaskar
Zdjęcia powstały w ramach realizacji projektu 

"Mapa Ginącego Świata", 2015 r

©Bartosz Ciesielski

©Bartosz Ciesielski ©Bartosz Ciesielski
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Zaplanuj swój udział w wydarzeniu już dziś!

BiE – No właśnie, czemu Pan? Pan jest znany z ról zupełnie innych.

MD – No właśnie dlatego, Pan Redaktor sam sobie odpowiedział. 
Dlatego Furioza, żeby było inaczej. Poza tym, takich propozycji się 
nie lekceważy. To jest właśnie sedno mojego zawodu, bo aktorstwo 
polega na tym, żeby wcielać się w różne role, jednocześnie pozostając 
sobą. Im szersze to spektrum, tym większa satysfakcja, że jestem 
w stanie zagrać tak różne postaci. Rolą w Furiozie przekroczyłem 
granice, które miałem do tej pory i otworzyłem to spectrum dużo 
bardziej. Gdybym miał porównać Furiozę z jakimś innym � lmem 
np. z Przedwiośniem, to droga od jednego bohatera do drugiego jest 
dużo dłuższa niż na przykład od Cezarego Baryki do Piotra Griniowa, 
o� cera carskiej armii w służbie Katarzyny II – postaci z � lmu „Russkij 
bunt”, w którym grałem pod koniec lat 90. Ze względu na ten 
sam gatunek obu obrazów, umiejscowienie obu historii w ważnych 
momentach dziejowych, ciężar samego tematu i szlachetność obu 
bohaterów, siłą rzeczy ci ludzie byli sobie bliscy. A Furioza to zwrot 
o 180 stopni. Tu zadano mi rolę, która jest tak daleka ode mnie, że 
jest to jeszcze bardziej fascynujące, a zwłaszcza sam temat, którego się 
boję. Temat, który jest mi całkowicie obcy. Temat, który przywołuje 
wspomnienia z dawnych lat, że powinienem spędzić całe dzieciństwo 
na chodzeniu na mecze, a ja robiłem wszystko, żeby na te mecze nie 
chodzić, bo się po prostu bałem bycia na stadionie. I to jest ten świat, 
który jest całkowicie przeciwny mnie, całkowicie za mną niezwiązany, 
całkowicie odmienny. Może właśnie dlatego praca nad Furiozą, była 
dla mnie najciekawszym zawodowym wyzwaniem.

BiE – bardzo dziękujemy za udzielenie wywiadu.

MD – I ja bardzo dziękuję.

Z Mateuszem Damięckim rozmawiał 
Roman Gembarzewski - Redaktor Naczelny

to mniej niż jakiś tam miliardowy ułamek, a nasze życie to mniej 
niż sekunda, więc nieważne co się zrobi, to i tak w makroskali nie 
będzie to miało żadnego znaczenia. Ja jednak uważam, że żyjemy 
tu i teraz, i naszym obowiązkiem jest szanować naszą Ziemię, dbać 
o nią, a nie bezmyślnie ją dewastować.

Potem były inne projekty „Ocalony świat” czy „Mapa ginącego świata” 
o wymierających gatunkach fauny i ¹ ory na świecie, ale także w Pol-
sce. Występując w nich działałem zawsze w pełnej zgodzie ze sobą. 
A im więcej robiłem, tym mocniej uświadamiałem sobie, że skala 
problemów jest ogromna i nie można być wobec tego obojętnym.

BiE – A pamięta pan 2012 rok i słynne kapsle?

MD – Tak, oczywiście pamiętam. Tyle było przecież materiałów 
informacyjnych, chociaż dla mnie nie była to żadna nowość – nakrętki 
zbierałem już w Akademii Teatralnej, a było to około 2004 roku. 
Mało tego, chodziłem nawet za kolegami i kazałem im je odkręcać! 
Dlaczego? – bo pozwalało to na łatwe zgniatanie opakowań i lepsze 
upakowanie pojemników, a co za tym idzie uzyskanie dodatkowych 
oszczędności w transporcie. Miałem też pomysł z Fundacją Spełnio-
nych Marzeń, żeby z tych nakrętek zrobić specjalnie oznakowane 
pojemniki, służące tylko do zbierania nakrętek. Chciałem w ten 
sposób bardziej rozpropagować ten dobry pomysł, a nie być tylko 
zbieraczem nakrętek. Jak się zapalam do jakiegoś pomysłu, to staram 
się nie być � gurantem i zaczynam zgłębiać dany temat. Potem chcę 
mieć na tym pieczę i powstają nowe pomysły. Później okazuje się, 
że mimo iż jestem aktorem, to niemal otwieram „konsorcjum”, które 
ma za zadanie, żeby właśnie nic się nie marnowało.

BiE – Czym jest dla Pana patriotyzm w świetle aktualnych wydarzeń?

MD – Widzę, że nabiera on znowu tego zabarwienia, od którego 
tak bardzo uciekałem. U wrót pojawiła się wojna, która, jak się 
okazuje, wisiała przecież w powietrzu latami i która nie wiadomo, 
jak się skończy. Mimo wszystko, dla mnie patriotyzmem nie jest 
tylko zamknięcie się na 312 tyś. km2. Kiedy patrzę w tej chwili na 
to co się dzieje na Ukrainie, choć jest to trudne, staram się patrzeć 
z nadzieją w przyszłość, że to się przecież kiedyś skończy, ale wiem, 
że świat będzie wyglądał zupełnie inaczej niż w tej chwili. Oczywiście, 
musimy myśleć w tej nowej rzeczywistości o sobie, musimy się 
skupić na naszych najbliższych, na ochronie swego dobra, swojej 
niepodległości, swojego mienia i swojej ziemi. Jednocześnie licząc na 
to, że los okaże się sprawiedliwy, musimy też patrzeć na świat wokół 
nas szerzej. W związku z tym patriotyzmem możemy nazywać nie 
tylko zabieganie o własne wpływy i korzyści, ale również aktywną 
pomoc tym, którzy w tym kon¹ ikcie mają słuszność, tym którzy się 
bronią, którzy cierpią. Gdy patrzę na to, w jaki sposób Polacy reagują 
na to, co się wydarzyło, jak pomagają i jak nie uciekają od zajęcia 
konkretnego stanowiska, jestem szczęśliwy i zyskuję pewność, że 
otaczają mnie odpowiedzialni ludzie. Odpowiedzialni za nas i za 
innych. Po wojnie bowiem, w nowej rzeczywistości geopolitycznej, 
solidarność z  innymi krajami i narodami będzie równie ważna 
i potrzebna, jak uspokojenie sytuacji wewnątrz naszego państwa. Nie 
wiem, co będzie dla nas łatwiejsze i z czym lepiej sobie poradzimy. 

BiE – Furioza, to największy Pana hit w  tym roku. Dlaczego 
akurat Furioza?

MD – Czemu taki tytuł, czy czemu zagrałem w tym � lmie?  
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Seria rządowych decyzji, uderzających w przedsiębiorców oraz 
nakładający się na to kryzys gospodarczy i wojna w Ukrainie 
a także brak reakcji ugrupowań opozycyjnych, doprowadziły do 
konsolidacji w całym kraju środowisk gospodarczych i społecznych. 
W wyniku nieformalnych konsultacji międzysektorowych i mię-
dzybranżowych został powołany do życia Konwent Organizacji 
Społeczno – Gospodarczych, którego liderzy podjęli decyzję 
o organizacji I Kongresu Antykryzysowego w Polsce z udziałem 
ponad 2000 delegatów.  

Po setkach spotkań z grupami społecznymi wyłonił się silny 
przekaz, że wśród aktywnych zawodowo Polaków dynamicznie 
narasta zmęczenie sporami ideologicznymi, brakiem strategii 
rozwoju gospodarki i państwa oraz programów rozwojowych 
dla społeczeństwa. Środowiska gospodarcze oraz przedstawiciele 
licznych grup zawodowych i społecznych wskazują na przygnębia-
jący brak kompetencji klasy politycznej w zarządzaniu państwem. 
Pierwszy Kongres Antykryzysowy ma na celu identy� kację szko-
dliwych dla gospodarki i życia społecznego zjawisk, wzmocnienie 
kompetencyjne oraz wypracowanie Planu Naprawczego dla Polski.  

Konwent Organizacji Społeczno – Gospodarczych  podjął też 
decyzję, że przedsiębiorcy, którzy mają doświadczenie w zarzą-
dzaniu, skoordynują prace nad wypracowaniem nowego nurtu 
społeczno – gospodarczego. Dwa tysiące delegatów, podczas 
I  Kongresu Antykryzysowego w  Poznaniu, wytworzy  jego 
główne założenia. 

I  Kongres Antykryzysowy odbędzie się w  Centrum Kon-
gresowym Poznań w dniach 22 – 23 listopada 2022 r. Jest to 
wydarzenie non profit, a wpływy z biletów są przeznaczone na 
organizację całego przedsięwzięcia dla dwóch tysięcy delegatów. 

Organizatorzy I Kongresu Antykryzysowego w Polsce

I KONGRES 
ANTYKRYZYSOWY

ogólnopolski kwartalnik ekologiczny

biznes & EKOLOGIA



NOWE EPOKI ROZWOJU NASZEJ CYWILIZACJI CORAZ 
BARDZIEJ SIĘ SKRACAJĄ I DRASTYCZNIE RÓŻNIĄ SIĘ OD 
POPRZEDNICH. MY SAMI SIĘ TAK SZYBKO ZMIENIAMY, ŻE 
NIE POTRAFIMY SIĘ POROZUMIEĆ ZE STARSZYMI POKOLE
NIAMI. ZACZYNAMY POROZUMIEWAĆ SIĘ INNYMI POJĘCIAMI 
I JĘZYKIEM. REWOLUCJA INFORMATYCZNA DOKONAŁA 
WIELKIEGO PRZEŁOMU W MENTALNOŚCI LUDZKIEJ. W ZASA
DZIE WSZYSTKIE DOTYCHCZASOWE REWOLUCJE MIAŁY 
SWOJE HASŁA. TAKIMI DLA PRZYKŁADU SĄ: WOLNOŚĆ, 
RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO W CZASACH REWOLUCJI FRAN
CUSKIEJ. DZISIAJ NA WIRTUALNYCH I MULTIMEDIALNYCH 
TRANSPARENTACH WYBRZMIEWA NIE DLA OCIEPLENIA 
KLIMATU. OCZYWIŚCIE WSZYSCY JESTEŚMY ZA OCHŁO
DZENIEM (NIEZNACZNYM). NAJPIERW JEDNAK MUSIMY 
ZNALEŹĆ WINOWAJCÓW TEGO NIEHUMANITARNEGO PRO
CESU. PARADOKSALNIE OCZYWISTYM WINOWAJCĄ STAJE 
SIĘ CZŁOWIEK Z JEGO AKTYWNOŚCIĄ WYTWARZAJĄCĄ 
NADMIERNE ILOŚCI DWUTLENKU WĘGLA. 

Dlaczego dwutlenek węgla stał się takim powszechnie nielubianym 
złem? Jest przecież bardzo neutralny, podobnie jak hel czy inne gazy 
szlachetne. W porównaniu z azotem (78%) i tlenem (21%), a nawet 
argonem (1%) jest go stosunkowo mało – ok. 0,04%. Jednocześnie 
jest to gaz jak najbardziej pożądany przez rośliny. Dzięki zjawisku 
fotosyntezy rośliny przetwarzają go na tlen i węgiel, który jest 
głównym składnikiem świata roślinnego. Zalewane przez morza, 
przygniatane metrami lub setkami metrów lawy, oddzielone od 
atmosfery (co zapobiega powtórnemu wytworzeniu się CO2) szczątki 
roślinne przybierają formę węgla kamiennego. Jego wydobycie i spa-
lanie podwyższa zawartość CO2.

Fotosynteza zamienia energię słońca na masę roślinną. Gdyby nie 
zjawiska geologiczne na ziemi, martwe szczątki organiczne w wyniku 
oddziaływania z tlenem z atmosfery zamieniłyby się na dwutlenek 
węgla. Miliony lat temu nie było jeszcze węgla kopalnego, a w atmos-
ferze było dużo tlenu i dwutlenku węgla. Bardzo przyspieszyło to 
rozwój fauny i ¹ory. Był to okres niezwykle dynamiczny a jednym 
z jej znanych skutków, było pojawienie się olbrzymich gadów, dziś 
zwanych kopalnymi. W wyniku aktywności geologicznej ziemi ilość 
dostępnego atmosferze CO2 malała lub rosła, wywołując na przemian 
zlodowacenia lub ocieplenia klimatu. Jeśli weźmiemy pod uwagę jego 
zmienną zawartość na powierzchni Ziemi w epokach geologicznych 
datowanych od około pół miliarda lat, to w naszej epoce ostatnio 
nazywanej przez specjalistów Antropocenem (epoką ludzi), ilość tego 
życiodajnego gazu jest stosunkowo niewielka. Ilość węgla uwięzionego 
w skorupie ziemskiej i węglowodorów pochodzących z ropy naftowej, 
jest dziesiątki tysięcy razy większa od śladu węglowego wytworzonego 
przez ludzkość w epoce historycznej (zapisanej). 

Jaki jest więc problem z dwutlenkiem węgla? Otóż, choć jest całko-
wicie przepuszczalny dla światła widzialnego, to niestety absorbuje 
promieniowanie podczerwone, które jest emitowane z ziemi po 
jej nagrzaniu przez słońce (tzw. promieniowanie termiczne). Stąd 
jednoczesna nazwa „gaz cieplarniany” bowiem przez absorpcję 

ŚLAD WĘGLOWY OKIEM SCEPTYKA

dr hab. JANUSZ JAGLARZ prof. PK
Politechnika Krakowska

Absolwent kierunku Fizyka Jądrowa na Wydziale 
Matematyki Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego. 
Doktorat obronił w 1996 roku na Politechnice Śląskiej 
Na wydziale Matematyczno f izycznym w dziedzinie 
nauk f izycznych. Stopień doktora habilitowanego 
uzyskał w 2014 roku na wydziale Inżynierii Materiałowej 
i  Ceramiki AGH w  Krakowie. Od 2016  roku jest 
profesorem Politechniki Krakowskiej na Wydziale 
Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Jego specjalnością 
jest optyka cienkich warstw i metrologia optyczna. 
Jest autorem 5 książek i podręczników oraz 114 prac 
naukowych. Z czego 69 artykułów jest opublikowanych 
w renomowanych czasopismach naukowych z tzw. listy 
f iladelf ijskiej ( JCR). Jego prace są ponad 500 krotnie 
cy towane w  indeksowanej międzynarodowej 
prasie naukowej. Jest stałym recenzentem prac 
publikowanych w wysoko punktowanych czasopismach 
specjalistycznych. Od 2018 roku czynnie zajmuje się 
zagadnieniami recyklingu i ekologii oraz popularyzacją 
wiedzy związanej z odnawialnymi źródłami energii. 
Jest również wiceprezesem PPE Innowacje. 
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nagrzewa również całą atmosferę. Tak samo metan produkowany 
przez krowy lub uwalniany przez topnienie wielkich lodowców ma 
takie same właściwości.

Musimy sobie uświadomić, że nadmierna emisja dwutlenku węgla 
jest skutkiem wzrostu dobrobytu ludzkości oraz trzykrotnego 
wzrostu naszej populacji, jaki nastąpił po drugiej wojnie świato-
wej. Za wzrost emisji CO2 odpowiada zwiększony i powszechny 
dostęp do dóbr konsumpcyjnych, aktywność człowieka związana 
z rozwojem transportu samochodowego i  samolotowego oraz 
morskiego, czy nawet używanie komputerów i Internetu. Nadwyżka 
produkowanego CO2 nie może być wchłonięta przez ¹orę lądów 
i oceanów, co skutkuje efektem cieplarnianym.

Do oceny naszego negatywnego wpływu na klimat wprowadzono 
już w  latach 90. nowe pojęcie „śladu węglowego”. Ten termin 
poznało już większość Polaków. Ślad węglowy jest to po prostu ilość 
dwutlenku węgla, produkowanego w ciągu roku przez człowieka, 
przedsiębiorstwo czy kraj, wyrażona w kilogramach lub w tonach.

Ślad węglowy dotyczy też produktów przemysłowych, od momentu 
wytworzenia poprzez eksploatację aż po koniec ich użytkowania, 
co popularnie nazywamy czasem życia produktu (wliczając też 
w to jego utylizację).

Średni ślad węglowy człowieka to po prostu ilość dwutlenku węgla 
emitowanego do atmosfery przez wszystkie formy wytwarzania 
energii spowodowanej przez ludzkość (ciepło, transport, rolnictwo, 
metabolizm i działalność przemysłową) podzielona przez liczbę 
mieszkańców ziemi.

Statystyczny człowiek na świecie wytwarza około 10 ton gazów 
cieplarnianych w ciągu roku! W zależności od dochodów per capita 
obywatele bogatych krajów mogą go wytwarzać nawet do trzech 
razy więcej. Ślad węglowy człowieka to więc 10 ton (co ciekawe 
przeciętny Polak wytwarza go tyle samo). Na te 10 ton obywatela 
świata, składa się wiele różnorodnych, bardziej lub mniej istotnych 
składników. Najważniejszy z nich związany jest z metabolizmem 
człowieka. Przez oddychanie, jedzenie i wydalanie wytworzonej 
przez nas żywności wytwarzamy ok. 2,5 do 3,5 ton CO2. Elektrow-
nie wytwarzają ponad połowę ludzkiego śladu węglowego. Są to 
oczywiście klasyczne elektrownie oparte o źródła węglowodorowe, 
czyli węgiel, ropę naftową i gaz. Przemysł ciężki i chemiczny mają 
spory wpływ na średni ślad węglowy człowieka, jak również środki 
transportu takie jak samoloty i samochody. Dają one w sumie około 
10% całego śladu węglowego człowieka. Resztę śladu stanowi emisja 
wytwarzana przez indywidualne ogrzewanie domów i budynków 
użyteczności publicznej. 

Podobno (raczej według nowych teorii spiskowych) ślad węglowy 
został celowo wymyślony przez koncerny naftowe, aby każdy 
człowiek sam siebie obwiniał za zmiany klimatyczne zamiast znajdo-
wania prawdziwych winowajców, tego trwającego dopiero od 60 lat 
zjawiska. Na początku naszego wieku został rozpowszechniony 
nowy termin „kalkulator śladu węglowego”, za pomocą którego 
każdy mógł obliczyć ilość emitowanego przez siebie i swój styl 
życia dwutlenku węgla. Korzystając z dostępnych danych, będzie 
można ustalić wartości średnie emisji CO2 dla każdego człowieka. 
To może zachęcić rządy niektórych krajów do wprowadzenia limitu 
ustalonych limitów emisji. 

Taka reglamentacja, według pomysłodawców kalkulatora śladu 
węglowego, w gospodarkach rynkowych może ożywić giełdy 
�nansowe a w konsekwencji pobudzić wzrost gospodarczy. Pyta-
nie tylko, czy udałoby się tej futurystycznej wizji wprowadzić 
licznik emitowanego dwutlenku węgla dla każdego obywatela 
z osobna. Takie liczniki funkcjonują już w Unii Europejskiej. 
Pewne kraje mogą sprzedawać nadwyżki swojego niewykorzy-
stanego CO2. Takie rozwiązanie to oczywiście ponura wizja 
ekspertów od przyszłości. 

Zmniejszyć ślad węglowy można oczywiście przez ograniczanie 
podróży samolotowych, przestawienie się z samochodów na rowery, 
oraz częstsze korzystanie z kolei jako niskoemisyjnych środków 
transportu. Niestety na niewiele się to zda. Przykładem niech będzie 
ostatnia pandemia Covid–19. Zamknięcie w domach setek milionów 
ludzi na wiele miesięcy, ograniczenie wysokoemisyjnych podróży 
samolotem, drastyczne zmniejszenie ruchu samochodowego oraz 
zmiana trybu życia na bardziej powolny, spowodował na świecie 
spadek emisji CO2 do atmosfery w 2021 roku tylko o 8%. Według 
Międzynarodowej Agencji Energetycznej jest to największy spadek 
emisji, jaki obserwowano od drugiej wojny światowej. To dalej za 
mało, aby zastopować ocieplenie klimatu. Niestety zmiana diety na 
wegańską i zmniejszenie liczby przyswajanych kalorii nie uchroni 
nas przed dalszym ocieplaniem. Takie działania zostawmy raczej 
naszym celebrytom.

Według naukowców z MIT (USA) nawet tzw. bezemisyjni ame-
rykanie ograniczający swoje potrzeby do absolutnego minimum 
produkują znacznie większy ślad węglowy, niż jest wymagany 
do zatrzymania globalnego wzrostu temperatur. Wynika to 
z  tego, że USA jako kraj korzysta z  paliw kopalnych jako 
głównego źródła energii. 

Jaki będzie świat z jego klimatem za 50 czy 100 lat nie spędza nam 
snu z powiek. Prognozy są złe, ale przypomnijmy sobie moment, 
kiedy każdy z nas doznał niespodziewanej przyjemności, gdy 
zapowiadany przez śliczną panią pogodynkę deszczowy weekend 
okazywał się tylko niespełnioną groźbą i w istocie był słonecznym, 
radosnym i niezapomnianym przeżyciem. Może i  tak właśnie 
będzie z zapowiadanym ociepleniem klimatu. Zderzenia z wielkimi 
meteorami raczej Ziemi nie grożą. Wydaje się, że najbardziej 
realnym zagrożeniem dla ludzkości niezależnym od samego czło-
wieka są wybuchy wulkanów. W latach spokoju i uśpienia emitują 
one tylko około 2% rocznego śladu węglowego. Gorzej gdy się 
uaktywniają. Mogą one wyemitować setki, jeśli nie tysiące razy 
więcej gazów cieplarnianych i pyłów. Są też niestety najbardziej 
pewnymi „ochładzaczami” klimatu na wiele lat. Wielkie erupcje 
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wulkaniczne zapisane w dziejach ludzkości, powodowały klęski 
głodu i nieurodzaju na wszystkich kontynentach. Jedna erupcja 
w 1816 wulkanu Tombora z archipelagu indonezyjskiego, spowodo-
wała obniżenie średniej temperatury na Ziemi o 5 st. C. Wywołało 
to wielkie katastrofy humanitarne w Europie i Ameryce Północnej. 
O� ar choroby i głodu było nawet więcej niż zmarłych i zabitych 
w pożogach wojennych niedawnych wojen napoleońskich. Rok 1816 
został nazwany rokiem bez lata. W tym czasie na ziemiach polskich 
w lipcu padał śnieg.

Wydaje się, że emisja dwutlenku węgla przez działalność czło-
wieka, osiągnęła już pewną równowagę. Nie będzie rosnąć ani 
też specjalnie maleć. Wytworzy się zatem pewna równowaga 
klimatyczna, w której ludzie będą zamieszkiwali na wybrzeżach 
mórz i oceanów o trochę zmienionych liniach brzegowych, a nie na 
wyschniętych na wiór wnętrzach kontynentów. Mogą pojawić się 
bene� cjenci zmian klimatycznych, mieszkający w krajach leżących 
na wysokich szerokościach geogra� cznych takich jak Kanada, 
Skandynawia czy Polska.

Ilość gazów cieplarnianych w atmosferze raczej ustabilizuje się na 
wysokim poziomie 500 cząsteczek CO2 ppm na milion wszystkich 
razem wziętych, co spowoduje ustalenie się nowej równowagi. 
W roku 2022 jest tych cząsteczek 450 na milion rocznie. W latach 
pięćdziesiątych było ich poniżej 300 ppm na rok.

Co w takim razie powinniśmy robić? Czy czekać na klimatyczny 
Armagedon w  bezwolnym fatalizmie? Ludzi znających rozwiązanie 
na globalny wzrost temperatur jest już miliony. Często w mediach 
lub socjalmediach dają upust swojej przenikliwości. Pomysły może 
są i genialne, ale nie zawsze uwzględniają prawa � zyki, których 
raczej nie będą w stanie zmienić. 

Nikt nie zna na to odpowiedzi. Jest jednak pomysł bardzo prozaiczny 
w swej istocie. Mimo że nie redukuje wytwarzanego przez nas 

śladu węglowego. Co robić? Należy sadzić drzewa i nie wycinać 
już istniejących. Lasy nas uratują! Przecież to one wiążą dwutlenek 
węgla. Wystarczy zwiększyć ich powierzchnię o 20%, a problem 
ocieplenia zniknie. Ale na to potrzebujemy kilkudziesięciu lat 
i poświęceń kolejnych pokoleń.

Prawie cała energia na ziemi pochodzi od słońca. Oprócz paliw 
kopalnych mamy źródła energii pochodzące z rzek, z  fal mor-
skich i wiatru oraz promieniowania słonecznego, czyli tzw. źródła 
odnawialne. Energia pozyskiwana z promieniowania słonecznego 
w panelach fotowoltaicznych połączona z wytwarzaniem wodoru 
i  jego ponownym utlenianiem jest budzącą największe nadzieje 
alternatywą dla naszej cywilizacji. 

Jedynymi źródłami na ziemi niepochodzącymi od słońca są źródła 
geotermalne i energia jądrowa. Są też najmniej emisyjne, ponieważ 
w globalnym bilansie mają one mniejsze ślady węglowe. Mniejsze 
nawet niż panele fotowoltaiczne, które trzeba najpierw wypro-
dukować, a potem zutylizować, co też jest sporym wydatkiem 
energetycznym. Wydaje się, że rozwój energetyki jądrowej w krajach 
węglowych takich jak Polska, Australia czy Afryka Południowa 
w szczególności, może w znacznym stopniu zmniejszyć ślad węglowy 
ich mieszkańców, nie mówiąc już zdecydowanym polepszeniu 
jakości powietrza.

Gdyby spojrzeć na ślad węglowy z punktu zapewnienia komfortu 
termicznego człowieka oraz jego potrzeb konsumpcyjnych to 
czynniki te stanowią prawie 70% wartości śladu węglowego. 
Zamiana kopalnych źródeł na paliwo jądrowe mogłaby ten ślad 
drastycznie zredukować. To wymagałoby jednak zmiany nega-
tywnego nastawienia do tego typu energii wielu zachodnich 
społeczeństw, które zaczadzone miazmatami ze wschodu uza-
leżniły się od jednego rodzaju paliwa kopalnego. Nie popadajmy 
jednak w bezwzględny pesymizm. Cytując klasyka: Ziemia sobie 
poradzi – gorzej z ludźmi. 
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PRZEZ OSTATNIE DEKADY TEMAT ROLNICTWA I PRODUKCJI 
ŻYWNOŚCI POZOSTAWAŁ NA MARGINESIE DEBATY PUBLICZ
NEJ. O WYZWANIACH ROLNICTWA MÓWIŁO SIĘ NIEWIELE, 
A NEGATYWNY STEREOTYP UPRZYWILEJOWANEGO ROLNIKA, 
KTÓRY BOGACI SIĘ DZIĘKI ŚRODKOM Z UNII EUROPEJSKIEJ, 
UTRWALAŁ SIĘ W OCZACH OPINII SPOŁECZNEJ.

Dziś w kontekście kryzysu klimatycznego i żywnościowego, wywo-
łanego m.in. wojną w Ukrainie, in¹acją i wysokimi cenami energii, 
powoli uświadamiamy sobie wagę bezpieczeństwa żywnościowego. 
Potraktujmy to jako szansę do poważnej re¹eksji nad przyszłością 
rolnictwa i rolą, jaką może w jej kształtowaniu odegrać biznes.

WYZWANIA, JAKIE STOJĄ PRZED ROLNICTWEM

Ostatnie dekady to czas wielu zmian w rolnictwie. Wejście Polski do 
Unii Europejskiej otworzyło dostęp do rynków krajów członkowskich. 
Dzięki transferom ze wspólnej polityki rolnej zwiększyły się dochody 
rolnictwa, a wieś zmodernizowała się i unowocześniła. Jednocześnie 
mimo tych pozytywnych procesów wciąż wiele problemów pozostaje 
nierozwiązane. Pojawiają się też nowe. Rolnictwo od lat boryka się 
z niestabilnością, potęgowaną przez coraz mocniej odczuwany przez 
ten sektor kryzys klimatyczny, którego przejawem są m.in. susze, 
wahania okresu wegetacyjnego czy ekstremalne zjawiska pogodowe. 
Wiele gospodarstw nie osiąga wystarczających dochodów (tylko 
3% rolników ma dochody z działalności rolniczej równe bądź wyższe 
od przeciętnego rocznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej). 
Rosną koszty produkcji rolniczej i utrzymuje się słaba pozycja 
rolników w łańcuchu wartości (m.in. w stosunku do przetwór-
stwa i handlu), co prowadzi do zanikania mniejszych gospodarstw, 
wyludniania się wsi i jej starzenia. Postępuje intensy�kacja i uprze-
mysłowienie rolnictwa oraz degradacja zasobów przyrodniczych 
– wyjałowienie gleb, spadek bioróżnorodności i zanieczyszczenie wód. 
Sektor rolno–żywnościowy charakteryzuje się też niskim poziomem 
innowacyjności i wykorzystania nowoczesnych technologii, w tym 
wspierających ochronę środowiska i klimatu. Wszystko to nie 
sprzyja bezpieczeństwu żywnościowemu, które jest warunkowane 
zarówno stanem środowiska, stabilnymi warunkami klimatycznymi, 
jak i ekonomiczną sytuacją producentów rolnych.

TRANSFORMACJA ROLNICTWA

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, coraz większy nacisk kła-
dzie się na konieczność transformacji rolnictwa w kierunku bardziej 
zrównoważonym – łączącym wydajność i jakość produkcji z odpo-
wiedzialnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i troską o klimat, 
ale także dbałością o sytuację rolników i dochodowość gospodarstw 
rolnych. Kluczową rolę w tym procesie mają w Europie odegrać 
rozwiązania nowej wspólnej polityki rolnej (na lata 2023–2027) 

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE, ZRÓWNOWAŻONE 
ROLNICTWO I OCHRONA KLIMATU. ROLA BIZNESU 
W ZIELONEJ TRANSFORMACJI ROLNICTWA.

PAU LI N A SOBIE SI A K–PENSZKO, doktor 
socjologii, ekspertka Programu Climate Leadership 
(organizowanego przez UNEP/GRID–Warszawa), 
absolwentka Instytutu Filozo�i i Socjologii Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w  Collegium 
Civitas poświęconych społecznej odpowiedzialności 
biznesu, kierowniczka Programu Zrównoważonego 
Rozwoju i Polityki Klimatycznej, starsza analityczka 
w Instytucie Spraw Publicznych. Prowadzi badania, analizy 
i ewaluacje w obszarze zrównoważonego rozwoju i polityki 
klimatycznej. Zajmuje się m.in. międzynarodową polityką 
klimatyczną, niskoemisyjną transformacją gospodarek, 
zrównoważonym rolnictwem i  rolą kobiet w   zielonej 
transformacji. Realizowała projekty m.in. dla Komisji 
Europejskiej, Fundacji im. Heinricha Bölla, European 
Climate Foundation, a  także administracji publicznej 
i  samorządów lokalnych. Autorka i  współautorka 
ponad 40 publikacji. 
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oraz przyjęta w 2020 r. strategia „od pola do stołu”. Jednak także 
biznes ma duże znaczenie dla transformacji rolnictwa, szczególnie 
poprzez różne formy bezpośredniej współpracy z rolnikami jako 
producentami podstawowymi dla całego łańcucha żywności.

ROLA BIZNESU

Modernizacja i dostosowanie gospodarstw rolnych do zmieniających 
się wymagań rodzą konieczność podnoszenia wiedzy i umie-
jętności rolników, ale także zapewnienia im bieżącego wsparcia 
doradczego (ma to szczególne znaczenie m.in. w kontekście 
słabości centrów doradztwa rolniczego). Istotnym aspektem jest 
rozwijanie know–how producentów rolnych w obszarze zarządzania 
gospodarstwem i  jego �nansami (np.  tworzenie biznesplanów, 
zarządzanie ryzykiem, umiejętności biznesowe), a także budowanie 
ich wiedzy na temat sposobów i technik ochrony środowiska oraz 
klimatu, w tym ograniczania emisyjności w rolnictwie, stosowania 
metod produkcji poprawiających jakość gleb i wód czy budowa-
nia samowystarczalności i efektywności energetycznej. Wsparcie 
procesów dostosowawczych rolnictwa to także dostarczanie mu 
nowych rozwiązań i technologii związanych m.in. z rozwijaniem 
przyjaznych dla środowiska metod gospodarowania czy rozwiązań 
cyfrowych przydatnych do monitorowania jego stanu. Ważne jest 
też zapewnienie rolnikom dostępu do kapitału i  instrumentów, 
które umożliwią wdrożenie potrzebnych inwestycji.

Nie należy jednak przy tym pomijać znaczenia biznesu w kontekście 
tworzenia warunków sprzyjających stabilności �nansowej gospo-
darstw i dbałości o sytuację rolników. Znaczenie ma tu tworzenie 

atrakcyjnych warunków dla rolników przestawiających się na 
produkcję zrównoważoną. Jak pokazują badania, sposób wytwarzania 
żywności i jej jakość są coraz ważniejsze dla konsumentów. Są oni 
też skłonni coraz więcej zapłacić za produkt wysokiej jakości, co 
otwiera nowe możliwości i  szanse dla branży spożywczej. Musi 
to jednak znaleźć odzwierciedlenie w godziwym, sprawiedliwym 
i przejrzystym wynagradzaniu rolników zarówno za dostarczane 
przez nich surowce wysokiej jakości, jak i stosowanie przyjaznych dla 
klimatu rozwiązań, takich jak płodozmian, uprawa bezorkowa czy 
precyzyjne stosowanie nawozów. Z punktu widzenia ograniczania 
ryzyk związanych z prowadzeniem działalności przez producentów 
rolnych i lepszego planowania inwestycji ważną rolę odgrywa także 
podpisywanie długoterminowych kontraktów między producentami 
rolnymi i odbiorcami ich produktów, uzgadnianie gwarantowanej 
ceny czy ustalanie korzystnych warunków płatności. Takie roz-
wiązania przynoszą korzyści obu stronom – zapewniają regularne 
dostawy zgodnie z zapotrzebowaniem, co ma niebagatelne znacznie 
np. w związku z zaburzeniami w globalnym przepływie towarów.

DECYDUJĄCE DEKADY

Najbliższe dekady będą kluczowe zarówno z punktu widzenia 
zwiększania odporności systemów żywnościowych na przyszłe 
kryzysy, jak i skutecznej ich dekarbonizacji. Dlatego tak istotne 
jest, by biznes od początku był w te procesy zaangażowany. Tylko 
współpraca na poziomie całego łańcucha żywności, w tym z klu-
czowymi producentami, jakimi są rolnicy, pozwoli zmieniać system 
żywnościowy w taki sposób, by był on korzystny zarówno dla 
rolników, jak i środowiska, biznesu oraz konsumentów.
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Dr inż. JERZY MAJCHER obecnie jest niezależnym 
konsultantem z dziedziny zarządzania w �rmach z sektora 
energetyki, w przeszłości w ostatnich 15 latach pracował 
m.in. na kierowniczych stanowiskach rzecz korporacji 
brytyjskich: WS Atkins Polska oraz Mott MacDonald 
Polska Sp. z  o.o. i  Mott macDonald  Ltd. Pracuje 
w branży energetycznej przeszło 45 lat. Był nauczycielem 
akademickim w na Wydz. Elektrycznym Politechniki 
Warszawskiej, był wykładowcą praktykiem w WSZiB 
w  Poznaniu, WS  Vistula w  Warszawie, Akademii 
Skolimowskiej w  Warszawie-Skolimowie. Pracował 
w  Min.  Gospodarki Materiałowej i  Paliwowej gdzie 
odpowiadał za programy rozwoju energetyki. Następnie 
w Wspólnocie Energetyki i Węgla Brunatnego w pionie 
Badawczo–Rozwojowym wdrażał wyniki prac naukowych 
w energetyce. Po rozwiązaniu WEiWB rozpoczął pracę 
w PSE SA na stanowisku Kierownika Wydziału Współpracy 
z  Zagranicą. Następnie jako kierownik wydziału 
Energetyki Krajowej i doradca dyrektora Biura Energetyki 
w  Elektrim  SA był twórcą pierwszych Kontraktów 
Długoterminowych będących dźwignią inwestycyjną 
w modernizowanych elektrowniach. Po przejściu do ABB 
odpowiadał za realizację dużych projektów w sektorze 
wytwarzania (o wartości >100mln USD). Zarządzał lub 
nadzorował realizację projektów o wartości przekraczającej 
30mld PLN m.in. w elektrowniach: Turów, Łagisza, Opole, 
Kozienice. Jest autorem lub współautorem wielu prac 
eksperckich i raportów sporządzanych na rzecz banków 
i stron �nansujących transakcje kupna aktywów w branży 
energetycznej i ciepłowniczej.

W CZERWCU BIEŻĄCEGO ROKU ZOSTAŁEM ZAPROSZONY DO 
UDZIAŁU W KONFERENCJI P.N. „SIŁA WSPÓLNOTY”. ZORGA
NIZOWANĄ PRZEZ POLSKI ZIELONY ŁAD. ZAPOWIEDZIANO 
OTWARTĄ DEBATĘ Z UCZESTNICTWEM CZOŁOWYCH POSTACI 
KRAJOWEJ SCENY POLITYCZNEJ, KTÓRZY PODEJMUJĄ SIĘ 
WYZWANIA PREZENTACJI MYŚLI I TEZ (BO NA PROGRAMY 
BYŁO ZBYT MAŁO CZASU) WSKAZUJĄCYCH NA TO W JAKI 
SPOSÓB W NASZYM KRAJU WDROŻYĆ M.IN. DYREKTYWY 
UE ZWIĄZANE Z PROPOZYCJAMI KE I PE, A ZWIĄZANYMI 
Z PAKIETEM DYREKTYW I ROZPORZĄDZEŃ ZNANYCH JAKO 

„FIT FOR 55”. W PREZYDIUM DEBATY ZASIEDLI POLITYCY JAK 
NA PONIŻSZYM ZDJĘCIU: 

W prezydium debaty zajęli miejsca od lewej: S.Gawłowski – 
senator KO – Platforma Obywatelska, W.Pawlak – poseł PSL, 
U. Zielińska – Konfedracja – Partia Zieloni, A. Sowińska – 
poseł Lewicy, M.Żywno – Polska 2050.

W pierwszej części debaty po krótkim wstępie wprowadzającym 
wygłoszonym przez Organizatorów, kolejno zaproszeni do pre-
zydium politycy przedstawiali swoje wizje jak w naszym kraju 
należy dążyć do wdrożenia Polskiego Zielonego Ładu.

Zadziwiające przynajmniej dla mnie zawodowego energetyka, 
było z jaką determinacją wskazywano w jaki sposób i jak szybko 
Rządzący Krajem powinni dążyć w branży energetycznej do celu 
osiągnięcia 100% udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej 
pochodzącej, tylko z wybranych technologii źródeł OZE, kosztem 
energetyki konwencjonalnej. Mowa była głównie o technologiach 
wiatrowych i fotowoltaicznych oraz o rzekomo zamierzonych przez 
obecnie rządzących Krajem mnożeniu przeszkód dla rozwoju 
tych technologii. Dla autora tego felietonu, nie były zaskocze-
niem prezentowane krytyczne opinie o charakterze politycznym, 
kończące się wezwaniem do uczestników debaty, następującą 
konkluzją: „Wiecie na kogo powinniście głosować?”. W debacie 
S.Gawłowski podnosił opieszałość rządzących w podejmowaniu 
działań pro–ekologicznych w branży energetycznej po podpisaniu 
zobowiązań na szczycie klimatycznym UE. W.Pawlak podawał 
gotowe rozwiązania: wystarczy w każdym powiecie kilka wiatraków 
o mocy 2–3 MW i kilka hektarów źródeł PV oraz zbudowanie 
tzw Linii Bezpośredniej, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię 
elektryczną takiego powiatu. U.Zielińska wytoczyła z emocjonalną 
swadą całe mnóstwo tez o  szkodliwości klimatycznej tzw. czarnej 
energii wytwarzanej przez molochy energetyczne pozostające 
w rękach Skarbu Państwa i bezzasadnie oraz szkodliwie działające 

PRZYCZYNEK DO ZIELONEJ TOLERANCJI
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dla klimatu. Zarzucała Rządowi wspieranie kosztownego górnic-
two, co miałoby być powodem wysokich cen energii dla odbiorców 
zarówno indywidualnych jak i przemysłowych. W Jej narracji 
każdy obywatel, mający warunki do zbudowania własnego źródła 
wytwarzającego energię elektryczną stanie się samowystarczalny, 
bez konieczności korzystania z usług monopolistycznych sieci, 
dyktujących rzekomo wysokie ceny energii. Swoje wystąpienie 
zakończyła apelem o konieczności wykorzystania wszelkich 
sił politycznych w PE UE, przeciwdziałających uznaniu gazu 
ziemnego i energetyki jądrowej jako technologii włączonych 
do tzw. taksonomii. Tu autor felietonu w uproszczeniu przypo-
mina, że taksonomia to metodologia KE oceny wpływu wybranej 
technologii energetycznej na zmiany klimatu, która uprawnia do 
ubiegania się o wsparcie ze środków publicznych. Zauważyć należy, 
że krótko po dacie tej debaty zarówno KE jak i PE UE uznały, 
że (zadziwiająco) gaz ziemny zastał włączony do taksonomii, bo 
od niego większość krajów UE była uzależniona i importowała 
go z obszarów politycznie niestabilnych tj. Federacji Rosyjskiej 
– prawie 2/3 importu UE, i krajów z basenu złóż gazu Bliskiego 
Wschodu ok ¼ importu a tylko pozostała część gazu była ze złóż 
Morza Północnego wydobywanego w trudnych warunkach z dna 
morskiego – zatem relatywnie drogiego. KE  i PE szczęśliwie 
i zasadnie w opinii autora, włączyły jednak do taksonomii w ogra-
niczonym przedziale czasu energetykę jądrową. Co wskazuje, że 
głosy rozsądku klimatycznego w UE zwyciężają. Poseł Lewicy 
A.Sowińska oraz reprezentant ruchu Polska 2050 M.Żywno, 
wtórowali tezom przedmówców i optowali za szybkim zniesieniem 
ustawowym zasady 10H, czyli zmniejszenia wymaganej odległości 
sytuowania w terenie farm wiatrowych w mniejszej odległości od 
zabudowań mieszkalnych, wskazując jako główną i rzekomo bez-
zasadną przeszkodę w rozwoju LFW oraz podnosili pilną potrzebę 
wsparcia dla budowy Morskich Farm wiatrowych, co w ich opinii 
będzie prowadzić do obniżenia cen energii dla odbiorców i wypełni 
krajowe zobowiązania do narzuconej normy ilości energii z OZE 
w polskiej strukturze wytwarzania i zużycia energii elektrycznej. 
W opinii autora felietonu – nic bardziej mylnego.

W części rozpoczętej dyskusji z  uczestnikami debaty, autor 
dopuszczony do głosu wskazał, że tezy głoszone przez prezydium 
obrad, budzą uzasadnione wątpliwości zawodowe co do ich 
faktycznych skutków zarówno technicznych jak i ekonomicznych 
oraz środowiskowych. Głoszone rozwiązania i brak zrównowa-
żonego rozwoju uzasadnionych udziałów w wytwarzaniu tylko 
wychwalanych źródeł OZE, w mojej sprawdzającej się w praktyce 
opinii wprowadzają w Krajowym Systemie Energetycznym (KSE) 
warunki zagrożenia jego pracy synchronicznej oraz nie kontrolo-
wane straty energii w przesyle i dystrybucji. Nie ma wątpliwości, 
że  bezre¹eksyjnie wprowadzane źródła  FW i  PV do  KSE 

zaburzają jakość podstawowych parametrów energii elektrycznej 
tj.  częstotliwości i napięcia – zatem zagrażają bezpieczeństwu 
energetycznemu odbiorców, czego obecni w debacie politycy 
głoszący w sposób autorytarny w ich mniemaniu dobre rozwiązania, 
z braku kompetencji i fachowej wiedzy o skutkach proponowanych 
rozwiązań zwyczajnie nie wiedzą. Nikt z nich nie ma wykształcenia 
zbliżonego do wiedzy technicznej w elektroenergetyce, stąd brak 
świadomości skutków proponowanych rozwiązań.

Nie ulega wątpliwości, że zastosowane mechanizmy wsparcia 
�nansowego w programach rozwoju indywidualnych źródeł PV 
doprowadziło do niekontrolowanego i  chaotycznego instalo-
wania tych źródeł w relatywnie słabych i niedostosowanych do 
współpracy z nimi sieci niskich napięć, co skutkowało chaosem 
w regulacji poziomów napięcia w  tych sieciach i powodowało 
często do jego wzrostu ponad bezpieczny dla indywidualnych 
odbiorców poziomu 253 V a w konsekwencji z powodów bez-
pieczeństwa automatycznie wyłączano te źródła. Nie ulega 
wątpliwości, że tworzenie tzw. wydzielonych wysp energetycznych 
w układzie Linii Bezpośredniej z własnymi źródłami OZE, nie 
będzie nigdy poprawnie funkcjonowało bez dostępu do zasilania 
napięciem synchronicznym, bez którego statyczne inwertery 
(przekształtniki DC/AC) zmieniające prąd stały na zmienny 
po prostu nie będą działały a wówczas odbiorcom energii pozostaną 
tylko świeczki i własny kominek jako źródła energii.

Autor felietonu otwarcie o  tych wątpliwościach i  faktycznych 
przyczynach drogiej energii chciał debatować z zasiadającymi 
w prezydium konferencji i uczestnikami konferencji, ale Orga-
nizator debaty postanowił odebrać mi mikrofon w  ramach 

„zielonej tolerancji” wobec poglądów innych niż obowiązujące 
w głównym nurcie debaty.

Z satysfakcją opuściłem w przerwie obrad dalszy ciąg „zrówno-
ważonej” konferencji, ale odnotowałem, że przynajmniej dwóch 
jej uczestników w tej przerwie zechciało mnie poprosić o kontakt 
i wymianę rzetelnych pozbawionych emocji fachowych informacji. 
Wśród nich był Redaktor Naczelny „Biznesu i Ekologii”, któremu 
zgodziłem się później na napisanie cyklu odpowiedzialnych 
zawodowo opinii w formie felietonów. Jako zawodowy energetyk, 
któremu na sercu jest dobro wspólne, jestem gotowy do debat 
ponad podziałami politycznymi. 

Jeśli czytelnicy „B&E” zechcą, to w  następnym felietonie – 
porozmawiajmy otwarcie o OZE bez potrzeby antagonizowania 
ich z innymi technologiami wytwarzania energii zarówno cieplnej 
jak i elektrycznej korzystając z doświadczeń własnych i tych krajów, 
które przeszły w rozwoju OZE „choroby wieku dziecięcego”.
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SZEREG ROZWIĄZAŃ USPRAWNIAJĄCYCH GOSPODAROWA
NIE ODPADAMI, A TAKŻE KONFERENCJE, MIĘDZY INNYMI 
O TYM, JAK ZA KILKA LAT POSTĘPOWAĆ Z URZĄDZENIAMI, 
KTÓRE DOPIERO ODPADAMI BĘDĄ TO NAJWAŻNIEJSZE ELE
MENTY MARCOWEGO EKOTECHU  MÓWI MARCIN MUSIAŁ, 
MENADŻER TARGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI 
ODPADAMI W TARGACH KIELCE.

TARGI EKOTECH ZAPLANOWANE SĄ NA 8 I 9 MARCA 2023 ROKU. 
W KALENDARZU TARGÓW KIELCE WAŻNOŚĆ TEGO WYDARZE
NIA ROŚNIE, TOWARZYSZĄC TARGOM ENEX/ENEX NOWA 
ENERGIA ORAZ MIĘDZYNARODOWYM TARGOM IZOLACJI 
4INSULATION. 

Marcin Musiał: - Rozwój branży ochrony środowiska i gospodarki 
odpadami musi iść w parze z intensy�kacją właściwie wszystkich 
gałęzi przemysłu, a zwłaszcza z  energetyką, elektrotechniką oraz 
odnawialnymi źródła energii, które przeżywają rozkwit. Rośnie 
popyt na systemy fotowoltaiczne, pompy ciepła, czy stacje do 
ładowania samochodów elektrycznych. Już dziś warto zacząć dys-
kusję nad tym, jak należało będzie postępować, gdy te urządzenia 
zostaną zużyte. Stąd pomysł, by w czasie najbliższych Targów 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH 
przeprowadzić konferencję, która rozpocznie ten ważny temat.

NIE BĘDZIE TO JEDYNA KONFERENCJA PODCZAS MARCOWEGO 
WYDARZENIA DLA BRANŻY KOMUNALNEJ. 

Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami zorganizuje 
AK Nova Sp. z o.o., a Polskie Stowarzyszenie Stacji Demontażu 
Pojazdów EKO-AUTO, które jest jednym z partnerów targów EKO-
TECH przeprowadzi szkolenia i spotkania dla branży recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji. Podczas spotkań zostanie 
przekazana najnowsza wiedza z   zakresu ochrony środowiska 
i gospodarowania odpadami. Wiedzę tą uzupełnią wykłady Aka-
demii Recyklingu z Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

JAKI PAN ZAUWAŻA TREND W ZARZĄDZANIU ODPADAMI 
KOMUNALNYMI?

Coraz więcej osób przykłada uwagę do segregacji. Zdajemy 
sobie sprawę, jak jest to ważne dla ochrony środowiska i dbamy, 
by maksymalny procent z odpadu powrócił do obiegu, został 
wykorzystany do produkcji ciepła, czy przetworzony na 
nowy produkt. Przybywa też specjalistycznego sprzętu np. do 
zmniejszania odpadów, transportu i odbioru śmieci. Pojawiają 
się ułatwienia dla branży komunalnej, jak monitorowanie, za 
pomocą GPS odbieranych przez śmieciarkę odpadów. Branża 

komunalna zobaczy u nas sprzęt do gospodarowania odpadami, 
w tym elektryczne pojazdy platformowe, automaty do recyklingu, 
czy pojemniki, kosze, a także do utrzymania dróg, a więc będą 
zamiatarki, pojazdy do odśnieżania.

JAK PRZEBIEGA SAMA ORGANIZACJA WYDARZENIA?

Już teraz wystawcy mogą się do nas zgłaszać i skorzystać z rabatów 
na powierzchnię wystawienniczą. XXIII Targi Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH będą wypełnione we 
wszystko, czego branża potrzebuje. Zawsze odwiedzają wydarzenie 
osoby związane z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, więc 
warto skorzystać z okazji, by tu przedstawić ofertę. Zapraszamy. 

ROZWIĄZANIA DLA GOSPODARKI 
ODPADAMI MUSZĄ WYPRZEDAĆ 
DZISIEJSZE TECHNOLOGIE

MARCIN MUSIAŁ
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