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Oprócz tradycyjnych funkcji – żywienia mieszkańców 
i budowania ich zielonego otoczenia – rośliny pełnią 
w mieście także inne funkcje. Są używane jako broń 
w walce z niezieloną miejską polityką, żywe tworzywo 
miejskiej sztuki, narzędzie do budowania godności 
i symbol wyzwolenia gromadzący tłumy manifestantów. 
Zapraszamy do lektury Zielonego Miasta.

trawa i inne 
rośliny  

NA ZDJĘCIU: PREZENTACJA TYSIĘCY 
ROŚLIN PRZYJAZNYCH PSZCZOŁOM 
W PSZCZELIM OGRODZIE 
BIORÓŻNORODNOŚCI NA PLACU 
PRZED PARLAMENTEM EUROPEJSKIM, 
3–8 CZERWCA 2012 R.
FOTO:  CORPORATE EUROPE OBSERVATORY
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Restauracja La Fontaine 
mieści się w przepięknej scenerii starych 

gdańskich budynków. Otaczająca zieleń, 

szum fontanny i sącząca się muzyka 

wprowadzają w miły nastrój, pozwalają 

oderwać się od zgiełku miasta.

Restauracja La Fontaine 
zaprasza codziennie od godziny 10.00

Organizujemy bankiety, konferencje, 

wykłady i inne imprezy okolicznościowe. 

Dysponujemy dwiema dużymi salami, 

sprzętem multimedialnym oraz pięknym 

patio z ogrodem.

FontaineL a
R E S TA U R A C J A  /  D O M  W E S E L N Y

www.lafontaine.pl
tel. 58  721 51 56

LETNI KONKURS FOTOGRAFICZNY

Z okazji ukazania się trzeciego – 
wakacyjnego – numeru Zielonego 
Miasta serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w konkursie 
fotografi cznym. 

Jak to zrobić? To proste: 

 odszukaj najbardziej 
zieloną inicjatywę, miejsce lub 
rozwiązanie w Twoim mieście

 sfotografuj je

 zamieść zdjęcie na 
facebookowym profi lu 
Zielonego Miasta

 uzasadnij krótko swój wybór.

Regulamin konkursu znajdziesz 
na naszym facebookowym 
profi lu: 
www.facebook.com/ZieloneMiasto 
(zakładka wydarzenia).

Redakcja wyłoni zwycięzców 
i zwyciężczynie. Ich konkursowe 
fotografi e zostaną opublikowane 
na stronie internetowej: 
www.zielonemiasto.org

Na zgłoszenia 
czekamy do 31 sierpnia!

Mamy dla Was bardzo atrakcyjne nagrody, które ufundowali:

HO::LO – producent unikatowych toreb z banerów reklamowych i plandek

Księgarnia internetowa 3K oraz wydawnictwa: 
a-ajurweda, Cień Ksztatu, Claroscuro, Hidari, Mamania, Fundacja 
Bęc Zmiana, Fundacja Źródła Życia.

netowa 3K oraz wyda

y p

wnictwa:

przykładowe 
wzory toreb:
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POLITYKA 
W DRZEWACH 

Wangari Maathai
Wielka postać Afryki, polityczka, 
członkini Partii Zielonych 
w Kenii, uczona. Pierwsza Afry-
kanka nagrodzona Pokojową 
Nagrodą Nobla. Uczyniła z drzewa 
podstawowe narzędzie zasiewania 
zielonej polityki. Stworzyła tzw. 
Ruch Zielonego Pasa. Jako wy-
kształcona kobieta, z doktoratem, 
wybrała życie przypominające 
losy polskiego doktora Judyma 
i przez trzydzieści lat zachęcała 
kobiety z ubogich terenów Afryki 
do sadzenia drzew, w celu prze-
ciwdziałania pustynnieniu tego 
kontynentu. Dzięki jej działaniom 
posadzono 30 milionów drzew. 
Zyskała sławę osoby sprawiedli-
wej i dbającej o dobro ludzi. Gdy 
w 2002 roku kandydowała do 
kenijskiego parlamentu, uzyskała 
98 procent głosów. 

Komitet noblowski pisał 
w 2004 roku: „Pokój na Ziemi zależy 
od naszej zdolności do zabezpiecze-
nia naszego środowiska życiowego. 
Maathai stoi w pierwszej linii walki 
na rzecz promowania sensownego 
ekologicznie rozwoju społecznego, 
gospodarczego oraz kulturalnego 
w Kenii i w Afryce. Charakteryzuje 
ją całościowe podejście do zrówno-
ważonego rozwoju, który obejmuje 
demokrację, prawa człowieka 
i w szczególności prawa kobiet. 
Myśli ona globalnie i działa lokalnie. 
Jest inspiracją dla wielu w walce 
o prawa demokratyczne 
i w szczególności zachęcała kobiety 
do poprawienia ich sytuacji. (…)”.

Wangari Maathai zmarła 
w 2011 roku. Jej metody sadzenia 
drzew i walki o prawa kobiet są 
kontynuowane w Kenii i innych 
krajach Afryki. 
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dowości. Ponadto bojkotowaliśmy 
produkty południowoafrykańskie. 
Jakby tego wszystkiego było mało, 
pewnego dnia członek Partii Zielo-
nych zgłosił się do naszej kuchni 
z prośbą o dodanie wegetariań-
skiego dania do codziennego 
jadłospisu. To było niebywałe! Ani 
mnie, ani szefa kuchni nie ucie-
szyła ta perspektywa. Zielony nie 
poddawał się jednak. W końcu, po 
wielu długich miesiącach, udało 
mi się przekonać kucharza. Zacią-
gnąłem go do wszystkich restau-
racji wegetariańskich w Brukseli, 
z których każda kolejna była 
bardziej osobliwa od poprzedniej. 
Wzbudzenie w nim entuzjazmu 
dla bezmięsnych dań kosztowało 
mnie niezliczoną ilość butelek 
wina. Ostatecznie szef kuchni ska-
pitulował. Od tamtej pory w menu 
Parlamentu Europejskiego zawsze 
fi gurował wegetariański posiłek, 
a ja rozpocząłem swoją przygodę 
z zieloną polityką”.

WEGETARIAŃSKI 
PARLAMENT 
EUROPEJSKI

Claude Weinber
Jako szef fi rmy cateringowej wpro-
wadził wegetariańskie posiłki 
w Parlamencie Europejskim. 
Potem wciągnęła go zielona poli-
tyka. Do niedawna pełnił funkcję 
dyrektora biura Fundacji im. Hein-
richa Bölla przy Unii Europejskiej 
w Brukseli. Swoje „kuchenne” 
wejście do polityki opisuje we 
wstępie do książki pt. The Class of 
2009: Green Visions for Europe. 
„W 1987 roku. (…) byłem odpo-
wiedzialny za menu restauracji 
Parlamentu Europejskiego. 
Każdego dnia wydawaliśmy 
700 posiłków w 90 minut, 
uwzględniając przy tym różnora-
kie gusta przedstawicieli 12 naro-

TRAWA 
W PARLAMENCIE

Nandor Tanczos
Jeden z najsłynniejszych i najbar-
dziej barwnych polityków w Nowej 
Zelandii. Członek partii Zielonych, 
poseł w latach 1999–2008. Zasły-
nął jako najbardziej wyrazisty głos 
w sprawie zmiany prawa narko-
tykowego. Podkreślał koniecz-
ność prowadzenia zintegrowanej 
polityki w tej dziedzinie: „My, 
Zieloni, wierzymy, że potrzebne 
jest prawo, dzięki któremu będzie 
mniej narkotyków w szkołach 
i mniej ludzi z problemami narko-
tykowymi. I że prawo to obejmie 
wszystkie narkotyki: od alkoholu 
po nikotynę, marihianę i inne”.

Tanczos działa na różnych polach, 
m.in. występuje przeciwko mody-
fi kacjom genetycznym, wspiera 
ideę i rozwój wolnego oprogramo-
wania, jest zagorzałym ekologiem. 
„Jeśli mamy mieć jakąkolwiek 
przyszłość, musimy zacząć trakto-
wać planetę i ludzi z szacunkiem” 
– mówił. Popularny, budził kontro-
wersje swoim wyglądem i stylem 
życia: nosił dredy do kolan 
i jeździł na deskorolce. Był 
jedynym posłem rastafarianinem 
w historii parlamentu Nowej 
Zelandii. W 2002 roku otrzymał 
20 procent głosów w swoim 
okręgu. W 2008 roku zrezygnował 
z kandydowania w kolejnych 
wyborach. Dziś jest blogerem 
i niezależnym komentatorem 
życia publicznego. 

GRUPA 
ZIELONYCH 
W PARLAMENCIE
„Czy wiesz, gdzie był wczoraj twój 
obiad?”, „Nie daj się wrobić 
w GMO”, „Krowa potrzebuje tra-
wy” – to wybrane hasła kampanii 
„Kultura żywności”, prowadzonej 
przez czwartą co do wielkości 
grupę w Parlamencie Europejskim 
– Zieloni/Wolny Sojusz Europejski. 
Nazwa zobowiązuje – Zieloni od 
lat zajmują się kwestiami związa-
nymi ze zdrową żywnością i ogra-
niczaniem jej transportu, ochroną 
przed organizmami modyfi kowa-
nymi genetycznie, sprawiedliwym 
dostępem do żywności na świecie, 
promocją zdrowej i różnorodnej 
diety. Żywność jest polityczna!
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EKOLOGICZNE 
MANUFAKTURY 
Jestem projektantką różnych form 
kulturowej egzystencji, które służą 
zdrowej, zielonej cywilizacji.

Zaczęło się w 1996 roku, kiedy 
Marek Chudzik, obecnie mój mąż, 
odkrył we mnie talent do kreacji 
potraw i namówił mnie do współ-
tworzenia – jak się potem okazało 
– kultowego baru wegetariańskie-
go Happy Meals, który mieścił się 
przy sopockim deptaku Monte 
Cassino. Później tworzyliśmy wiele 
różnych kolejnych form barów 
i restauracji wegetariańskich, 
między innymi pod markami: 
Green Way, Food for Life, Vege-
mania. Doszła też manufaktura 
ekologicznego pieczywa z siecią 
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własnych fi rmowych sklepów Bio 
Piekarnia Ziarno. Ponadto od kilku 
lat wspomagamy doradztwem 
i projektami różne korporacje, 
polskie i zagraniczne.

Podróżuję po świecie, badam 
trendy, przyglądam się głównym 
graczom na rynku zdrowych stylów 
życia na świecie. Na tej podstawie 
tworzę różne projekty – od cało-
ściowych modeli nowych marek po 
konkretne receptury i design. 

Od jakiegoś czasu coraz bardziej 
interesują mnie dietetyka i sztuka 
zapobiegania chorobom cywilizacyj-
nym za pomocą pełnowartościowej 
diety roślinnej. Za kilka miesięcy 
rusza Centrum Długowieczności na 
Kaszubach, w którym będę odpo-
wiedzialna za przygotowywanie 
i serwowanie jedzenia. Czuję, że 
to może ważniejsze w wymiarze 
społecznym od wszystkiego, co 
robiłam dotychczas. W cywilizacji 
Zachodu mało kto dziś prowadzi 
w pełni zdrowy tryb życia i zdrowo 
się odżywia. Ponadto przemysł 
medyczny wydaje się być bardziej 
zainteresowany sprzedażą operacji 
chirurgicznych i różnego rodzaju 
tabletek niż profi laktyką zdrowotną. 

Tymczasem znane mi ośrodki na 
świecie – podobne do tego, który 
zamierzamy otworzyć – odnoszą 
sukcesy w zwalczaniu epidemicz-
nych chorób zrodzonych z dobro-
bytu: otyłości, choroby wieńcowej, 
cukrzycy, chorób nowotworowych.

W pracy towarzyszy mi twórczy 
niedosyt. Wciąż poszukuję nowych 
inspirujących wyzwań, szczegól-
nie o charakterze reformatorskim, 
bo czuję się bardziej społecznicą 
niż kobietą biznesu. 

Małgorzata 
Główczewska-Chudzik
zielona przedsiębiorczyni 
www.instytutbr.pl

ROŚLINY 
OTWIERAJĄCE 
DRZWI 
PERCEPCJI
Aldous Huxley, 
„Drzwi percepcji. 
Niebo i piekło”, tłum. 

M. Mikita, Wydawnictwo Cień Kształtu 2012

Biblia hippisów i bitników kontestujących 
na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjedno-
czonych w latach 60. XX wieku. Główny 
bohater to kaktus o wdzięcznej nazwie 
Lophophora Williamsii (w polskiej botani-
ce: jazgrza Williamsa), zwany pejotlem. 
Jak działa, jaki ma charakter i jakie drzwi 
potrafi  otwierać, a także dlaczego słynny 
amerykański zespół nosił nazwę The 
Doors – tego właśnie dowiecie się 
z tej słynnej książki. (AK)

księgarnia internetowa 3K 
www.trzy-ka.pl

W HARMONII 
Z OTOCZENIEM
Jestem architektką. Zieloną. To 
znaczy, że zajmuję się krajobra-
zem, a nie budynkami. Większą 
część roku myślę o roślinach: jak 
rozplanować ich nasadzenie 
w zurbanizowanej przestrzeni po-
między wielorodzinną zabudową 
nowych osiedli, którymi zajmują 
się architekci projektujący domy. 
Zastanawiam się, jakie gatunki 
będą najlepiej rosły na cienkiej 
warstwie podłoża usypanej na 
dachu podziemnego garażu, 
a jakie będą harmonizować 
z modernistyczną elewacją. Dbam 
o to, żeby obok przedszkola rósł 
kasztanowiec, który dostarczy 
jesienią materiału na ludziki 
w kolczastych czapeczkach, i żeby 
krzewy nie miały kolców ani trują-
cych owoców, ale były dostatecz-
nie bujne, aby można się było pod 
nimi chować. 

Znam setki gatunków roślin, ale 
i tak każdego roku szkółkarze wpro-
wadzają nowe odmiany, bardziej 
odporne na choroby i przemarza-
nie, o piękniejszych kwiatach 
i piękniejszym ciekawszym pokroju, 
więc wciąż muszę się uczyć. Potem, 
kiedy projekt zieleni jest gotowy 
i zaczyna się faza realizacji, pilnuję, 
żeby szkółki dostarczyły rośliny 
w gatunkach, rozmiarach i cenach, 
jakie zaplanowałam, a inwestor za-
twierdził. To bywa trudne, ale warto 
walczyć, ponieważ odpowiednio 
dobrane i pielęgnowane rośliny są 
bardzo ważne dla ludzi, nawet dla 
patrzących na nie tylko przez okno. 

Kiedy nie myślę o roślinach, 
projektach i ich realizacji – maluję 
rośliny na jedwabiu i ryżowym 
papierze, a efekt swojej pracy 
pokazuję na Festiwalu Otwarte 
Ogrody Konstancina. Jest to wspa-
niały czas. Obrazy swoje bądź 

przyjaciół mogę pozawieszać 
pośród starodrzewu i zaprosić 
wszystkich do oglądania. Sztukę 
przeżywa się o wiele intensywniej, 
jeśli można z nią obcować w ple-
nerze, gdzie gra świateł dopełnia 
dzieła człowieka i natury. 

W ten sposób rośliny prawdziwe 
i namalowane wypełniają moje 
myśli, serce i życie, uczą cierpliwo-
ści, uważności i dają utrzymanie.

Izabela Zalewska-Kantek
architektka krajobrazu, malarka, 
zielarka i masażystka, nauczyciel-
ka chińskiego malarstwa tuszowe-
go; www.resisabelica.com

WITAMINOWA 
BOMBA 
ZDROWIA
Kathleen O’Bannon, 
„Hodujemy kiełki. 
Smaczne źródło zdrowia 
i energii”, Wydawnictwo 
Fundacja Źródła Życia 2012

W mieście nie zawsze mamy dostęp do 
czystej, ekologicznej, stuprocentowo 
zdrowej żywności, bez chemii, polepsza-
czy i konserwantów. Jest jednak sposób 
na stałą obecność świeżej zieleniny 
w naszych domach, i to sposób niezwy-
kle łatwy. Hodujmy kiełki! Kuchenny 
ogródek o powierzchni 20 cm2 dostarczy 
nam wszystkich niezbędnych witamin 
i mikroelementów, bo kiełki to witamino-
wa bomba zdrowia! (AK)

księgarnia internetowa 3K 
www.trzy-ka.pl

FOTO: ARCHIWUM PRTYWATNE FOTO: ARCHIWUM PRYWATNE
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ETYCZNY BIZNES 
W 1991 roku powstała Warszaw-
ska Giełda Papierów Wartościo-
wych. Miałem wówczas 19 lat i już 
w kilka miesięcy po uruchomieniu 
giełdy rozpocząłem na niej moje 
pierwsze inwestycje (były to trzy 
akcje Okocimia kupione po 9 zł). 
W 1994 roku zostałem maklerem 
papierów wartościowych, 
a w 1995 roku rozpocząłem pracę 
w biurze maklerskim w Szczeci-
nie. Następnie przewinąłem się 
przez kilka instytucji fi nansowych 
(funduszy inwestycyjnych). 

W pewnym momencie stwierdzi-
łem, że chciałbym pracować 
w „rzeczywistym przedsiębior-
stwie”, a nie wyłącznie obracać 
wirtualnymi pieniędzmi. W związku 
z tym w 2002 roku rozpocząłem 
pracę w fi rmie Makarony Polskie, 
w której zostałem prezesem zarzą-
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du. Po kilku latach pracy okazało 
się, że nie daje mi ona wystarcza-
jącej satysfakcji, gdyż posiadałem 
zaledwie 1% akcji fi rmy i nie byłem 
w stanie realizować w całości mo-
jej własnej strategii zarządzania. 

W 2006 roku znalazłem się więc 
na kolejnym zakręcie życiowym. 
Wraz z żoną podjęliśmy decyzję 
o sprzedaży mieszkania w War-
szawie i powrocie do Szczecina 
w celu znalezienia ciekawego biz-
nesu dla siebie, który moglibyśmy 
realizować od początku do końca. 
W tym czasie poznałem Marka 
Chudzika z sieci Green Way, który 
zaproponował mi inwestycję 
w niewielką fi rmę Bioart z Gdyni, 
która zajmowała się dystrybucją 
żywności ekologicznej. W grudniu 
2006 uznałem, że jest to wyzwa-
nie, które bardzo mi odpowiada. 
W ciągu kilku dni podjąłem decy-
zję o kolejnym zakręcie życiowym.

W ciągu kilku dni przeprowadzi-
liśmy się z powrotem w okolice 
Warszawy, gdzie w otulinie 
Puszczy Kampinoskiej stworzyłem 
fi rmę Bio Planet. W lipcu 2007 
roku wraz ze wspólnikiem Grzego-
rzem Mulikiem wprowadziliśmy na 
rynek certyfi kowane ekologiczne 
produkty pod marką Bio Planet. 
W ciągu kilku lat stały się one 
zdecydowanym liderem rynku. 

Wielką satysfakcję daje mi moż-
liwość wyjazdów na Targi typu 
Biofach, Natura Food, OMF, 
poznawanie ludzi z całego świata 
działających w etycznym i zielonym 
biznesie. W ostatnim czasie posze-
rzyliśmy ofertę naszej fi rmy o liczne 
produkty Fair Trade. W 2007 roku 
nasze przychody ledwo przekracza-
ły 1 mln zł, w 2011 roku – ponad 
12 mln zł, a w 2012 roku przekro-
czyły 18 mln zł.

Sylwester  Strużyna
prezes zarządu Bio Planet 
www.bioplanet.pl

DIETA 
ROŚLINNA – 
Z CZYM TO 
SIĘ JE

Reni Jusis, Magda 
Targosz, „Poradnik 
dla zielonych rodzi-
ców”, Wydawnictwo Mamania, 
Warszawa 2011

Kompletny przewodnik dla rodziców, 
którzy chcą rodzić, karmić i wychowy-
wać dzieci w sposób naturalny, ekolo-
giczny i zdrowy, po prostu zielony. Cały 
dział poświęcony jest diecie roślinnej. 
Joanna Mendecka radzi, jak odżywiać się 
zdrowo i w zgodzie z naturą, a profesor 
Janusz Książyk opowiada o diecie roślin-
nej. Znajdziemy w nim także przepisy na 
dania dla dzieci i dla dorosłych. (AK)

księgarnia internetowa 3K 
www.trzy-ka.pl

4000
To średnia liczba kilometrów 
przemierzanych przez produkty 
spożywcze, zanim trafi ą one do 
konsumenta, najczęściej miesz-
czucha – tzw. żywnościokilome-
trów. Przy transporcie półpro-
duktów lub żywności z innych 
kontynentów rośnie ona do kil-
kudziesięciu tysięcy kilometrów. 
Takie odległości pokonuje najczę-
ściej żywność masowa, produko-
wana przez duże koncerny, prze-
sycona konserwantami i chemią, 
by mogła przetrwać transport. 
Jednocześnie w różnych krajach, 
szczególnie w Wielkiej Brytanii, 
promuje się ograniczane trans-
portu żywności i rozwój produkcji 
żywności lokalnej, czyli produko-
wanej nie dalej niż 50 kilometrów 
od miejsca konsumpcji.

35 000 000
To liczba odwiedzających rocznie 
jeden z najbardziej znanych na 
świecie miejskich parków – 
Central Park na Manhattanie 
w Nowym Jorku. Niewiele więcej 
– 37 milionów – to ilość dolarów, 
którą rocznie przeznacza się na 
utrzymanie tego parku.

30
To odsetek konsumentów 
w Niemczech, którzy zaliczają się 
do grupy LOHAS (z ang.: Lifestyle 
of Health and Sustainability) – 
prowadzących zdrowy styl życia 
i respektujących zasady zrówno-
ważonego rozwoju. Łączy ich 
(a budują sieci kontaktów w wielu 
krajach) dbałość o zdrowie oraz 
odpowiedzialność za świat 
i środowisko. Niemcy są liderami 
wśród ekoentuzjastów w Europie, 
w odróżnieniu od Polaków, pośród 
których zaledwie jeden na stu 
jest „lohasem”.

40 AMAP
To nazwa grupy francuskich 
miejskich konsumentów współ-
pracujących z lokalnymi rolnikami 
ekologicznymi. Zasada współpra-
cy jest prosta: konsumenci zama-
wiają u rolników produkty, płacą 
za nie z góry i zyskują dostęp do 
świeżej ekologicznej żywności, 
rolnicy zaś, sprzedając bez po-
średników, mają stałych klientów 
i godziwe wynagrodzenie.

64,2
To liczba metrów kwadratowych 
zieleni wypoczynkowej przypa-
dająca na jednego mieszkańca 
Szczecina – miasta przodującego 
w Polce w tej kategorii. 
W Warszawie wynosi ona 47,2, 
a w Krakowie – 35,8. Miejska zie-
leń zajmuje w Polsce od 25 do 
30 procent powierzchni, co 
zapewnia nam miejsce w zielono-
miejskiej europejskiej czołówce. 

1/2
Taką część powierzchni Brukseli 
zajmują tereny zielone, co czyni 
stolicę Belgii najbardziej zieloną 
stolicą Europy. 

50
To liczba ton środowiska, które 
zużywa rocznie przeciętny euro-
pejski mieszczuch, wytwarzając, 
używając i wyrzucając tysiące 
produktów.

4941
To liczba ogrodów działkowych 
w Polsce. Istnieje na nich nie-
mal milion działek rodzinnych. 
Według badań przeprowadzonych 
w 2011 roku przez Polski Związek 
Działkowców, przeciętny polski 
działkowiec to mężczyzna w śred-
nim wieku, ze średnim wykształ-
ceniem, który w ogrodzie uprawia 
warzywa i owoce, a także wypo-
czywa.

365
To liczba drzew, na które wspięła się krakowska 
artystka Cecylia Malik w ramach trwającego rok 
projektu artystycznego. Codziennie wspinała się 
na drzewo i fotografowała: na wsiach, w lesie, 
nad morzem i w górach, ale przede wszystkim 
w mieście: w blokowiskach, na tle bilbordów, 
starych kamienic, w parkach i na parkingach, 
na cmentarzach, na terenach przemysłowych 

i w poprzemysłowych ruinach, na tle kominów, przystan-
ków, zatłoczonych ulic, szklanych tafl i biurowców, super-
marketów, reklam wielkoformatowych, hoteli, targowisk, 
kościołów, mostów, stadionów, stacji benzynowych. Wspięła 
się nawet na palmę przy rondzie de Gaulle’a w Warszawie. 
Efektem tego przedsięwzięcia jest przepiękny album zdję-
ciowy „365 drzew” wydany przez Fundację Nowej Kultury 
Bęc Zmiana, Warszawa 2011. (AK)

księgarnia internetowa 3K www.trzy-ka.pl
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Drzewa jedne 
nad drugimi 
W Mediolanie powstają dwa 
imponujące budynki „leśno-
mieszkalne” o nazwie „Vertical 
Forest” – współczesna odpowiedź 
urbanistów na potrzebę świeżego 
powietrza w mieście. Na 
wieżowcach o wysokości 110 
i 76 m znajdą się tysiące krze-
wów i kwiatów oraz 900 drzew. 
Posadzone na płaskim terenie, 
stworzyłyby las o powierzchni 
10 000 m2. Budżet inwestycji 
to 65 mln euro. 

Mobilny ogród
„Bus Roots” to nazwa ogrodów 
na dachach nowojorskich autobu-
sów. Zdaniem projektanta Marco 
Antonio Castro Casio, mobilne 
grządki kwiatowe nie tylko dodają 
miastu walorów estetycznych; 
pełnią także funkcje edukacyjną
i rekreacyjną. Marzeniem Marka 
jest pokrycie ogrodami dachów 
wszystkich (4500) autobusów 
miejskich jeżdżących po Nowym 
Jorku. Dałoby to dodatkową po-
wierzchnię 35 akrów (około 
142 000 m2) zieleni w mieście. 

Szkoła na widelcu 
„Szkoła na widelcu” to inicjatywa 
zmierzająca do lepszego żywienia 
w przedszkolach i szkołach 
w Polsce. Jej autorem jest 
Grzegorz Łapanowski. Pomysł 
jest piękny i prosty. Zaprojekto-
wanie i skompletowanie dostęp-
nej dla wszystkich, bezpłatnej 
bazy scenariuszy do zajęć 
kulinarnych z dziećmi. Trasa po 
Polsce promująca edukację kuli-
narną: zajęcia z dziećmi, spotka-
nia  z rodzicami, pracownikami 
szkół, kucharkami, intendentka-
mi, samorządowcami i lokalnymi 
mediami. Ważną częścią kampa-
nii jest też budowanie lobby 
i praca nad pakietem rozwiązań 
dla rządu i premiera, aby jedze-
nie w szkołach i przedszkolach 
było lepsze. 

Akcja trwa. Można do niej dołą-
czyć. https://www.facebook.com/
Szkola.na.widelcu

Miejski ogród 
na dachu 
Miejski ogród na dachu szkoły 
publicznej nr 333 na Manhattanie 
w Nowym Jorku powstał 
w ramach tzw. projektu szklarnio-
wego – współpracy niewielkich 
grup rodziców i edukatorów 
z organizacją społeczną„New York 
Sun Works”, która buduje inno-
wacyjne laboratoria naukowe 
w miejskich szkołach. Dzieci uczą 
się, skąd pochodzi żywność i ile 
energii potrzeba na jej wypro-
dukowanie,poznają zależność 
pomiędzy zdrowiem a sposobami 
odżywiania się, jedzeniem i śro-
dowiskiem. 
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CZY WIEMY, CO JEMY

Człowiek z miasta nie zna pochodzenia swojej żywno-
ści. Nie wie, skąd wziął się kotlet na jego talerzu i co 
naprawdę zawiera. Mimo wszystko wtłacza go do jamy 
ustnej, bo musi jeść. No dobrze: ma też trochę zaufa-
nia do systemów produkcji i dystrybucji żywności. Musi 
wierzyć rolnikom, przedsiębiorcom, musi polegać na 
urzędnikach, którzy ich kontrolują. Ale w rzeczywisto-
ści człowiek z miasta widzi tylko miły wystrój marketu 
i ponętne opakowania: dekoracje, za którymi dzieją się 
często dziwne, obrzydliwe i niebezpieczne rzeczy. Wzrok 
i wiedza przeciętnego zjadacza chleba nie sięgają poza 
półkę sklepową, ale dzisiaj, w Polsce, jest on zadowolo-
ny, bo półki są pełne. Co najwyżej stresują go ceny, ale 
wokoło ma przecież pełno promocji przywracających 
dobry nastrój. 

Tymczasem skomplikowane łańcuchy produkcji i dystry-
bucji żywności nie różnią się wiele od systemów dostar-
czających samochody czy meble. Żywność, podobnie jak 
samochody, produkowana jest gdzieś daleko w obcych 
miastach i krajach, i trzeba by mieć dużo czasu i ogrom-
ną wiedzę, żeby wiedzieć, gdzie, z czego i jak powstaje. 
Człowiek z miasta został więc odgrodzony, oddalony, 
odsunięty od naturalnych źródeł swojego pokarmu. 

Wytyczne zielonej polityki brzmią: 
jedzmy mniej mięsa, a więcej Trawy & Co.
I jak najwięcej żywności ekologicznej. 
Osiągniemy wówczas podwójny pozytywny 
efekt: zdrowszy będzie człowiek 
i zdrowsza natura.  

Postawiono mu wygodny supermarket, jak 
scenę, za którą koncerny spożywcze przygo-
towują i rozgrywają swoje spektakle. Można 
powiedzieć, że „niepostrzeżenie” straciliśmy 
kontakt z rolą, oborą i łanem zboża. Trudno 
zresztą oczekiwać, aby miliardy mieszkańców 
miast przyglądały się codziennie porannemu 
dojeniu krów albo sprawdzały, czy kury zniosły 
jajka. Masowa przeprowadzka do miast w ciągu 
ostatniego stulecia oderwała nasze zmysły, 
rozwijane przez miliony lat ewolucji, od pokar-
mu. Zatraciliśmy instynkt, ale nie zdobyliśmy 
nowej wiedzy. Nie wiemy więc co jemy. Nie 
wiemy co, kiedy i w jakich ilościach powinno 
się jeść, aby dożyć w zdrowiu do 67. roku 
życia. Nie znamy skutków naszych nowych 
przyzwyczajeń kulinarnych. A okazuje się, że 
żywność może zabijać. Człowieka i naturę. 
Powoli i niepostrzeżenie. 

TRAWA & CO

Jak zapewnić dobrą żywność osiadłemu w mia-
stach homo sapiens? Jednocześnie gwarantując 
mu zdrowie i przystępne ceny. I nie wywołując 
katastrofy ekologicznej. W odpowiedzi mieści 

oda do 
trawożerców

TEKST: WALDEMAR SADOWSKI

1 7

REFLEKSJE O ZIELONEJ 
POLITYCE ŻYWNOŚCIOWEJ

ZIELONA POLITYKA MÓWI WIĘC: 
JEŻELI CHCESZ DOŻYĆ W ZDROWIU 
DO 67. ROKU, TO LEPIEJ PRZERZUĆ SIĘ 
NA TRAWY & CO., A WIĘC SAŁATY, 
POMIDORY, MARCHEWKĘ I RESZTĘ 
PRODUKTÓW JARSKIEGO KOSZYKA. 
FOTO: DAN ZEN
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Oprócz zmian w systemach gospodarowa-
nia Zieloni wskazują na konieczność zmian 
w stylach życia i konsumpcji. Dwadzieścia 
siedem milionów łowców i zbieraczy mogło 
pozwolić sobie codziennie na schabowego: na 
śniadanie, obiad i kolację. Gdy to samo zrobi 
siedem miliardów, zacznie się regularna apo-
kalipsa. Ekologiczne skutki hodowli zwierząt 
są bowiem równie groźne jak wyziewy z fa-
brycznych kominów. Wpływ hodowli na klimat 
potwierdza dogłębna, wnikliwa analiza wielu 
podstawowych produktów spożywczych, prze-
prowadzona przez amerykańskich badaczy z 
Environmental Working Group i opublikowana 
w raporcie „Meat Eater’s Guide to Climate 
Change and Health”. Baranina, wołowina, 
sery, wieprzowina i łosoś hodowlany są naj-
większym źródłem gazów cieplarnianych. Ale 
dotyczy to rolnictwa konwencjonalnego, czyli 
przemysłowego. Produkty wytwarzane meto-
dami ekologicznymi szkodzą ekosystemom 
nieznacznie lub wpływają na nie pozytywnie.

doprowadzony wcześniej do ruiny przez przemysł. Zasycenie 
naszego gatunku mięsem wymaga zastosowania gigantycz-
nej ilości pestycydów, nawozów sztucznych i energii. I wody. 
Kilogram wołowiny pochłania jej 10 tysięcy litrów. A cała ta 
toksyczna chemia rolna jednym kanałem dystrybucji trafi a do 
wód gruntowych, rzek, jezior i oceanów, a drugim kanałem roz-
chodzi się po organizmach homo sapiens, wywołując choroby 
serca, nowotwory i zapewne wiele innych powikłań, o których 
nie mamy jeszcze pojęcia. 

Gdy na świecie żyło około miliarda osobników gatunku homo sa-
piens – nie było z tym problemu. Gdy jest nas 7 miliardów – na-
sze zakupy stają się problemem dla świata, nawet dla przyszłych 
pokoleń. Trudno uwierzyć w to, że w roku 1000 p.n.e. Ziemię 
zamieszkiwało zaledwie 27 milionów ludzi, a w 1820 roku, a więc 
niedawno, było nas około 1 miliarda. Siedmiokrotny wzrost 
w ciągu niecałych dwustu lat populacji największego drapieżnika 
i mięsożercy musiał doprowadzić ekosystem planety na skraj 
katastrofy ekologicznej. Oczywiście jest to katastrofa bardziej dla 
samego człowieka niż dla przyrody. Ziemia i inne formy życia na 
pewno ten kryzys przetrwają. Ale być może dzięki ruchom ekolo-
gicznym i aktywności zielonych partii przetrwa również człowiek. 

się zielona polityka rolna. Dotychczasowa polityka była jedno-
wymiarowa, uwzględniała tylko jedno zadanie: zapewnić ludziom 
tanią żywność. Symbolem tego systemu jest MOM. Ktoś stojący 
przy barze z hotdogiem zapytałby: czy MOM to zwierzę czy rośli-
na? Właściwie jest to rodzaj zwierzęcia. Tanie mięso. MOM to coś 
gorszego niż śmieci. To śmieci organiczne, mięsne.

Wzrost zapotrzebowania na mięso w latach sześćdziesiątych 
XX wieku zrodził górę zwierzęcych szkieletów. Firma Stephan Poli 
Manufacture Co. skonstruowała wówczas odkostniarkę – wy-
dajną maszynę do odrywania resztek mięsa ze szkieletów. Do 
tego można dorzucić m.in. zmielone kości i życzyć smacznego 
wszystkim parówkożercom. MOM bardzo szybko się psuje, ale 
znaleźć je można niemal we wszystkich w tanich parówkach 
i kiełbasach.

Zielona polityka mówi więc: jeżeli chcesz dożyć w zdrowiu do 
67. roku, to lepiej przerzuć się na Trawy & Co., a więc sałaty, po-
midory, marchewkę i resztę produktów jarskiego koszyka. Mięso 
tak – mówi obecnie nauka, ale niewiele i dobre. W portfelu wyj-
dzie na to samo. Zjadacze trawy, czyli wegetarianie, są zdrowsi. 
Pod warunkiem oczywiście, że zadbają o dostarczenie organi-

zmowi pełnowartościowego białka, 
zawierającego wszystkie aminokwasy 
egzogenne. Skrajny wegetarianizm 
uznany został wprawdzie przez WHO 
za rodzaj choroby psychicznej, ale 
wybór Trawy & Co może być świado-
my i nie musi być quasi-religijnym 
dogmatem.

W zielonej polityce rolnej nie chodzi 
tylko o własny organizm, ale także 
o zdrowie organizmu zewnętrznego, 
czyli natury. A produkt dotychcza-
sowej polityki społecznej, „pożeracz 
hotdogów”, jawi się jako głupi, otyły, 
chory i w dodatku zły, bo niszczy 
naturę. Tak, Drodzy Wyborcy, mówią 
Zieloni, z mięsem nie ma żartów. 

Hodowla zwierząt, zabijanych i zjada-
nych przez siedem miliardów ludzi, 
dobija obecnie ekosystem planety, 

FOTO: DAN ZENFOTO: CORDELIA PERSEN
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ALGI

Do Trawy & Co być może trzeba 
będzie dorzucić algi. W organizmie 
Ziemi pełnią one funkcję pompy 
wysysającej z powietrza atmosfe-
rycznego dwutlenek węgla, który 
jest źródłem ich pożywienia. Szacu-
je się, że rocznie 45–50 miliardów 
ton węgla zawartego w CO2 zamie-
nia się w fi toplankton. Algi mogą 
więc uratować nas przed katastrofą 
klimatyczną. Tym bardziej, że – 
podobnie jak mięso – zawierają 
wszystkie aminokwasy egzogenne. 
W diecie mogą z powodzeniem 
zastąpić mięso. Mistrzowie dale-
kowschodnich sztuk kulinarnych 
potwierdzą też, że można z nich 
przyrządzać doskonałe potrawy. 
Nawet kotlety. Skoro pochłaniają 
dwutlenek węgla i zastąpią mięso, 
to mogą być jednym z głównych 
bohaterów walki z ociepleniem 
klimatu. Algi powinny więc być 
głównym składnikiem Trawy & Co. 

Produkcja mięsa jest więc jednym z głównych źró-
deł emisji gazów cieplarnianych, a spożycie mięsa 
rośnie kilkakrotnie szybciej niż liczba ludności. 
W latach 1971–2010 produkcja mięsa wzrosła trzy-
krotnie, a ludność świata – o 81 procent. A co bę-
dzie, kiedy (wkrótce) Chiny i Indie osiągną poziom 
spożycia Stanów Zjednoczonych? Nie straszmy, 
łatwo się domyślić.

Co zatem możemy zrobić? Wytyczne zielonej 
polityki, wynikające z naukowych analiz, propo-
nują rozwiązanie (dla jednych proste, dla innych 
trudne): jedzmy mniej mięsa, a więcej Trawy & Co. 
I jak najwięcej żywności ekologicznej. Osiągniemy 
wówczas podwójny pozytywny efekt: zdrowszy 
będzie człowiek i zdrowsza natura.  

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

W rolnictwie ekologicznym zamiast nawozów 
sztucznych, pestycydów, herbicydów i całego 
arsenału środków chemicznych rolnik aktywizuje 
biologiczne mechanizmy przyrody i stosuje wyłącz-
nie środki naturalne. Produkty spożywcze 
z upraw ekologicznych są więc zdrowsze, a natura 
nie ulega degradacji. Istnieje już wiele metod ho-
dowli wykorzystujących prawa natury, które stały 
się standardami w gospodarstwach. Warunki te 
zawarte są w obowiązujących przepisach prawa, 
a rolnicy i przetwórcy poddają się surowemu 

systemowi kontroli. Nie wolno więc w rolnictwie 
i przetwórstwie ekologicznym stosować synte-
tycznych środków ochrony roślin, a do zwalczania 
chorób, szkodników i chwastów wykorzystuje się 
płodozmian, środki biologiczne i agrotechniczne. 
Nie stosuje się wyjaławiających ziemię monokul-
tur, a w zamian stosuje się uprawy mozaikowe, 
porozdzielane miedzami, drzewami i krzewami. 
Zamiast nawozów sztucznych stosuje się nawozy 
zielone i obornik, co utrzymuje naturalną żyzność 
ziemi. Używa się tylko takich maszyn i narzędzi, 
które nie niszczą gleby. W hodowli nie stosuje się 
antybiotyków ani hormonów. I w żadnym wypadku 
nie produkuje się GMO. 

Dzisiaj mamy już więc na świecie dwa odrębne 
sektory żywności: żywności konwencjonalnej 
i żywności ekologicznej. I dwa rodzaje produktów 
spożywczych. Powstają one na różnych polach, 
są przetwarzane w różnych reżimach technologicz-
nych, sprzedawane w różnych sklepach albo na 
różnych półkach i inaczej oznakowane.

Świadomemu mieszkańcowi miasta i wyborcy 
zielona polityka proponuje strategię: mniej jeść, 
przede wszystkim mniej mięsa, a więcej Trawy 
& Co, a za zaoszczędzone pieniądze kupić i jeść 
żywność ekologiczną. Przeciętny obywatel nieco 
schudnie, ale będzie zdrowszy i fi nansowo wyjdzie 
na swoje. W tym rachunku pojawia się też wartość 
dodana: zdrowa natura. 

MNIEJ JEŚĆ, PRZEDE WSZYSTKIM 
MNIEJ MIĘSA, A WIĘCEJ TRAWY & CO. 
PRZECIĘTNY OBYWATEL NIECO 
SCHUDNIE, ALE BĘDZIE ZDROWSZY 
I FINANSOWO WYJDZIE NA SWOJE.
FOTO: CORDELIA PERSEN

Gotujemy dania wege 
z kuchni całego świata. Gliwice

otwarty codziennie
(z wyjątkiem niedziel)
od 11.00 do 22.00

www.wegebar.com

W przyrodzie występuje około 40 tysięcy gatunków alg, 
czyli glonów. Tę ostatnią nazwę z gwary góralskiej zapo-
życzył na początku XX wieku botanik Józef Rostafi ński. 
Glony to grupa składająca się z kilku niespokrewnionych 
ze sobą linii ewolucyjnych organizmów plechowych, czyli 
beztkankowych. Taksonomowie umieszczają je wśród ro-
ślin, protistów lub bakterii. Glony nie mają korzeni, liści, 
łodyg ani kwiatów. Największe z nich, znacznie większe 
od drzew, zakotwiczają się w podłożu chwytnikami, czyli 
rizoidami. A najmniejsze, fi toplankton, to maleńkie orga-
nizmy – od jednej tysięcznej do pół milimetra.

Co więcej – glony mogą być nie tylko źródłem pożywienia 
dla ludzi, ale także głównym źródłem energii dla maszyn. 
To przecież z glonów, obumarłych, poddanych ogromnym 
ciśnieniom, powstała ropa naftowa. Glony i technologie 
pozyskiwania z nich energii mają obecnie największą 
szansę na przejście przez ekologiczne ucho igielne – jako 
bezemisyjna technologia wytwarzania energii w nadcho-
dzącej zielonej epoce.

Nie mam wątpliwości, że my, ludzie, nie zdając sobie 
jeszcze z tego sprawy, skazani jesteśmy na Trawę & Co. 
Z glonami na czele.

ARGUMENTY ZA DIETĄ ROŚLINNĄ

„Milcząca arka. Mięso – zabójca świata”. 
Juliet Gellatley, Tony Wardle, tł. R. Rupkowski, 
Wydawnictwo Hidari, 2010

Kilka lat temu widziałam kury, które znajoma 
odkupiła z fermy. Od tamtej pory nie jestem 
w stanie przełknąć jajka z przemysłowej 
hodowli kur. Ta książka może mieć podobne 
działanie. Jeśli do przejścia na wegetarianizm 
nie są w stanie przekonać Cię względy zdro-
wotne, to być może przekonasz się, kiedy poznasz 
tajemnice przemysłu mięsnego i ich konsekwencje 
dla naszej planety. (AK)

księgarnia internetowa 3K www.trzy-ka.pl
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„Nie może być tak, że to politycy, bez wsłuchania się 
w głosy specjalistów, ferują wyroki odnośnie kierunków, 
w jakich powinna zmierzać polityka narkotykowa” 
[z bloga Ryszarda Kalisza]

Skręt lewicy

A nikt przecież nie chciałby, aby 
jego córka (lub syn) przyszła 
któregoś dnia do domu totalnie 
odurzona, i nie czułby się dobrze, 
będąc ofi arą wypadku samochodo-
wego spowodowanego na tzw. haju. 
Straszenie tą niedobrą marihuaną 
(o której pochodzeniu z konopi 
indyjskich nie wiedział jeszcze 
niedawno lider prawicowej opozycji) 
trafi a w czuły punkt. Z kolei wszech-
obecny alkohol, od którego w Polsce 
uzależnionych jest około 700 tysięcy 
ludzi, a 40 procent dorosłych to do-
rosłe dzieci alkoholików (DDA), jest 
wręcz elementem świętej polskiej 
tradycji, ważnym składnikiem do-
chodów budżetu państwa (czyli nas 
wszystkich!), sponsorem piłkarskich 
mistrzostw Europy i polskim produk-
tem eksportowym (każdy 
z nas słyszał zachwyty nad konkret-
nym polskim sześcioprocentowym 
piwem przeciwstawianym zachod-
nim sikaczom i nad naszą wódką 
najlepszą na świecie). Jeszcze 30 lat 
temu papierosy były lekarstwem na 
astmę, gadżetem, który towarzy-
szył w każdej podróży PKS-em, oraz 
symbolem wolności rodem 
z amerykańskich prerii.

lityków, bo na tzw. «walce z narko-
tykami» wciąż jeszcze można zrobić 
karierę polityczną, także lokalną”. 

Znakomitym przykładem nagłego 
narkotykowego „kopa” mogą być 
Janusz Palikot i Janusz Korwin-Mikke. 
Dla obu tych, w gruncie rzeczy mało 
wolnościowych polityków, jeszcze 
niedawno polityka narkotykowa była 
ostatnim tematem, który by ich 
interesował: Palikot spotykał się na 
polowaniach z bractwami myśliw-
skimi, inwestując kolejne pieniądze 
w tygodnik Pokolenia JP2, a drugi 
walczył zaciekle z fi skusem, czego 
obrazowym przykładem było m.in. 
zjadanie formularzy podatkowych 
na warszawskim rynku. Dziś obaj 
są gwiazdami kolejnych Marszów 
Wyzwolenia Konopi.

NARODOWA TRADYCJA 
I JEŹDŹCY BURZY 

Proponowany dyskurs jest stosunko-
wo prosty: narkotyki (w tym mari-
huana) to zło, który zamienia dobre 
uczennice w wiedźmy, a grzecznych 
chłopców w chamskich wyrostków. 

Przekonywanie Polaków do zmiany 
polityki narkotykowej nigdy nie 
było zadaniem łatwym. Retoryka 
o „skazywaniu naszych dzieci na 
uzależnienia” i grożącej nam fali 
narkomanii łatwo trafi a do społe-
czeństwa. A ideologiczne podejście 
jest odporne na racjonalne argu-
menty, jak trzeźwo zauważa Marek 
Balicki, jeden z najbardziej rozpo-
znawalnych polityków lewicy, były 
minister zdrowia i wieloletni członek 
klubu parlamentarnego SLD, a przy 
tym jedna z osób najkonsekwentniej 
działających na rzecz zmiany polity-
ki narkotykowej w Polsce. – 
„W mainstreamie wciąż mamy do 
czynienia z moralizatorstwem” – 
mówił niedawno w wywiadzie dla 
«Krytyki Politycznej». – „Ciągle 
jeszcze powiela się mity. Zamiast 
poznać problem, żeby go rozwiązać, 
to się go odrzuca, etykietuje ludzi 
uzależnionych i wypycha na margi-
nes (…). Ta zachowawcza postawa 
ma swoje źródła w lęku, najczęściej 
przed czymś nieznanym. Z drugiej 
strony narkotyki to temat bardzo 
wdzięczny dla mediów, zwłaszcza 
tych najpopularniejszych i tablo-
idów. Jest też rozgrywany przez po-

„CIĄGLE JESZCZE POWIELA SIĘ MITY. 
ZAMIAST POZNAĆ PROBLEM, ŻEBY 
GO ROZWIĄZAĆ, TO SIĘ GO ODRZUCA, 
ETYKIETUJE LUDZI UZALEŻNIONYCH 
I WYPYCHA NA MARGINES. 
TA ZACHOWAWCZA POSTAWA 
MA SWOJE ŹRÓDŁA W LĘKU, 
NAJCZĘŚCIEJ PRZED CZYMŚ 
NIEZNANYM.
FOTO: RICARDO ARAÚJO

TEKST: BOGUMIŁ KOLMASIAK 
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IM BYŁEM STARSZY, TYM WIĘCEJ 
POZNAWAŁEM OSÓB, KTÓRE MIMO 
ŚWIETNIE ZAPOWIADAJĄCYCH SIĘ 
KARIER WCHODZIŁY W KONFLIKT 
Z PRAWEM, ZŁAPANE NA POSIADANIU 
NIEWIELKICH ILOŚCI MARIHUANY. 
WPADALI ZAWSZE UŻYTKOWNICY, 
BARDZO RZADKO SŁYSZELIŚMY 
O ZORGANIZOWANYCH AKCJACH 
PRZECIWKO ZORGANIZOWANEJ 
PRZESTĘPCZOŚCI.
FOTO: VINCENT J. BROWN

Społeczne postrzeganie narkotyków 
kształtowały już lektury nastolat-
ków. „My, dzieci z dworca ZOO” 
z jednej strony fascynuje, z dru-
giej przeraża – nie tylko z powodu 
historii stopniowego staczania się 
młodych ludzi, ale także obrazu 
opresyjnego społeczeństwa Berlina 
Zachodniego lat siedemdziesiątych 
XX wieku. Pamiętam wycieczki 
szkolne na spektakl „Jeździec bu-
rzy” do warszawskiego teatru Ram-
pa, w którym smutnej, ale i inspiru-
jącej historii wokalisty The Doors, 
Jima Morrisona, towarzyszył kawał 
dobrej muzyki. Pamiętam szkolne 
pogadanki o trzeźwości i wstrze-
mięźliwości, w których uczestniczył 
były wokalista Oddziału Zamknięte-
go, Krzysztof Jaryczewski, mówiący 

do nastoletnich dzieciaków, aby nie 
powielali jego błędów. Piszę o tym 
po to, aby pokazać, że każdy przed-
stawiciel pokolenia dzisiejszych 
dwudziestolatków podlegał pewnej 
systemowej socjalizacji, która była 
bazą klarowania się poglądu na 
coś, co później ochrzczono mianem 
polityki narkotykowej.

Im byłem starszy, tym więcej pozna-
wałem osób, które mimo świetnie 
zapowiadających się karier wcho-
dziły w konfl ikt z prawem, złapane 
na posiadaniu niewielkich ilości 
marihuany. Wpadali zawsze użytkow-
nicy, bardzo rzadko słyszeliśmy o 
zorganizowanych akcjach przeciwko 
zorganizowanej przestępczości. Im 
bliższych mi ludzi dotykały tego 

rodzaju sankcje, tym bardziej intere-
sował mnie temat polityki narkoty-
kowej: zrozumiałem, że przez jeden 
nierozważny ruch mogę położyć na 
szali moją edukację, dorobek zawo-
dowy, opinię społeczną. Zrozumia-
łem, że państwo, które trzy miliony 
użytkowników miękkich narkotyków 
czyni przestępcami, stawia na kara-
nie, a nie na profi laktykę.

W DUCHU ZMIAN 

Na jednej z imprez w nieistnie-
jącym już warszawskim klubie 
Aurora, około 2005 roku, zobaczy-
łem plakat wzywający do poparcia 
propozycji zmian, których duch 
zmierzał w kierunku depenalizacji 

marihuany – zniesienia karania użytkow-
ników. Akcja społeczna na wskroś słuszna, 
tym większe więc było moje zdziwienie, 
gdy okazało się, że fi rmuje ją minister 
zdrowia Marek Balicki. W ostatnich wy-
borach uzyskał on poparcie Polskiej Sieci 
Polityki Narkotykowej: „Jest osobą, która 
przyczyniła się do zmiany polskiego prawa 
narkotykowego na lepsze. W tegorocznych 
pracach nad nowelizacją ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii zgłosił poprawkę, 
która po przyjęciu umożliwiłaby medyczne 
zastosowanie marihuany. Niestety, została 
ona odrzucona. Jest to polityk głoszący 
racjonalne podejście do polityki narkoty-
kowej z mównicy sejmowej. Jako Polska 
Sieć Polityki Narkotykowej popieramy Pana 
posła i apelujemy o oddanie na niego głosu 
w nadchodzących wyborach parlamentar-
nych!” – czytamy na stronach projektu.

PROPONOWANY DYSKURS JEST STOSUNKOWO 
PROSTY: NARKOTYKI (W TYM MARIHUANA) 
TO ZŁO, KTÓRY ZAMIENIA DOBRE UCZENNICE 
W WIEDŹMY, A GRZECZNYCH CHŁOPCÓW 
W CHAMSKICH WYROSTKÓW. 
FOTO: RICARDO ARAÚJO

NA JEDNEJ Z IMPREZ W NIEISTNIEJĄCYM 
JUŻ WARSZAWSKIM KLUBIE AURORA, 
OKOŁO 2005 ROKU, ZOBACZYŁEM PLAKAT 
WZYWAJĄCY DO POPARCIA PROPOZYCJI ZMIAN, 
KTÓRYCH DUCH ZMIERZAŁ W KIERUNKU DEPENALIZACJI 
MARIHUANY – ZNIESIENIA KARANIA UŻYTKOWNIKÓW. 
AKCJA SPOŁECZNA NA WSKROŚ SŁUSZNA, TYM WIĘKSZE 
WIĘC BYŁO MOJE ZDZIWIENIE, GDY OKAZAŁO SIĘ, 
ŻE FIRMUJE JĄ MINISTER ZDROWIA MAREK BALICKI.
FOTO: EWA DĄBROWSKA-SZULC
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O odejście od systemu represji ape-
lował też Ryszard Kalisz, poseł SLD. 
Kalisz szukał pozytywnych rozwią-
zań u Szwajcarów: „Dobrze, 
gdyby zmiany polityki narkotyko-
wej, jakie muszą nastąpić 
w naszym kraju wzorowane były 
na doświadczeniach państw, które 
prowadzą ją w sposób przemyślany 
i sprawdzony. Nie może być tak, że 
to politycy, bez wsłuchania się 
w głosy specjalistów ferują wyroki 

odnośnie kierunków w jakich powin-
na zmierzać polityka narkotykowa” 
– pisał w kwietniu br. na swoim blo-
gu w serwisie NaTemat.pl. „Szwaj-
carzy postarali się o pozostawienie 
możliwości działania wszelkiego 
rodzaju ekspertom niezależnym 
od rządu. Przyniosło to wiele pozy-
tywnych zmian. Od polityki represji 
i ścigania Szwajcaria przeszła 
do polityki edukacji, zrozumienia 
i zapobiegania”.

Warto dodać, że Ryszard Kalisz nie 
był zainteresowany paleniem join-
tów w Sejmie, gdy z taką inicjatywą 
wyszedł Palikot. Samą propozycję 
nazwał efekciarstwem, ale jedno-
cześnie po raz kolejny zadeklarował 
poparcie dla liberalizacji prawa.  
Zdaniem Kalisza Palikot wykorzy-
stałby immunitet, pokazując po raz 
kolejny (również setkom młodych 
ludzi, którym obecne przepisy zła-
mały życie), że jest ponad prawem. 

Zdanie w sprawie polityki narkoty-
kowej zmienił też prezydent Alek-
sander Kwaśniewski, który 10 lat 
temu poparł restrykcyjne przepisy 
zaostrzające sankcje za posiadanie 
narkotyków. Dziś (wraz z czterema 
innymi byłymi prezydentami i byłym 
sekretarzem generalnym ONZ, Kofi  
Annanem) zasiada w światowej 
komisji ds. polityki narkotykowej. 
„Konieczna jest zmiana podejścia 
z restrykcyjnego karania – nawet za 
posiadanie niewielkiej ilości narko-
tyków – na leczenie i edukację oraz 
promocję zdrowego trybu życia” – 
stwierdził ostatnio.

A jak najmłodsze pokolenie lewicy, 
Federacja Młodych Socjaldemokra-
tów – młodzieżówka SLD – odnosi się 
do kwestii polityki narkotykowej? 
W 2008 roku, po przyznaniu przez 
premiera Donalda Tuska, że w mło-
dości „palił trawkę”, FMS wystosowa-
ła list, w którym apelowała do rządu 
o legalizację marihuany, argumentu-
jąc, że „marihuana słabiej uzależnia 
i jest mniej szkodliwa od papierosów 
lub alkoholu”. W liście podkreślo-
no również znaczenie utraconych 
dochodów do budżetu i wagę używki 
w leczeniu, wskazując, że marihuana 
pomaga w wielu chorobach, np. 
w stwardnieniu rozsianym. 

Jeśli lewica dojdzie do władzy, czy 
będziemy mogli liczyć na to, że 
uczyni wszystko, aby ucywilizować 
prawo narkotykowe? Wydaje się, że 
jest iskierka nadziei.

„SZWAJCARZY POSTARALI SIĘ O POZOSTAWIENIE 
MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA WSZELKIEGO RODZAJU 
EKSPERTOM NIEZALEŻNYM OD RZĄDU. 
PRZYNIOSŁO TO WIELE POZYTYWNYCH ZMIAN. 
OD POLITYKI REPRESJI I ŚCIGANIA SZWAJCARIA 
PRZESZŁA DO POLITYKI EDUKACJI, ZROZUMIENIA 
I ZAPOBIEGANIA”.
FOTO: RICARDO ARAÚJO

„KONIECZNA JEST ZMIANA PODEJŚCIA 
Z RESTRYKCYJNEGO KARANIA – 
NAWET ZA POSIADANIE NIEWIELKIEJ 
ILOŚCI NARKOTYKÓW – NA LECZENIE 
I EDUKACJĘ ORAZ PROMOCJĘ 
ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA” 
FOTO: RICARDO ARAÚJO
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miejska
partyzantka
ogrodnicza  

„Guerilla Gardening to ruch oddolny, spontaniczny, 
który polega na zazielenianiu miasta. Jest to reakcja 
na bylejakość i brzydotę, słowem: na antyekologiczną, 
niezieloną politykę zagospodarowania przestrzeni 
miejskiej. Jest to odpowiedź na niemożność urzędniczą, 
na nieprzyjazne dla obywatela aktywnego prawo”. 
[ze strony Zielonej Brygady Opolskiej Pumy].  

Ruch Guerilla Gardening, zwany 
w Polsce Miejską Partyzantką Ogrod-
niczą, realizuje ideę uprawiania ziemi, 
która nie jest własnością uprawiają-
cych ją osób. Cele takiego działania 
mogą być bardzo różne, w zależności 
od motywacji grupy: bywają mocno 
polityczne, jak niezgoda na niespra-
wiedliwy podział zasobów żywności 
czy przestrzeni miejskiej; ekologiczne, 
jak próby przywrócenia zieleni na 

zdegradowanych, często poprzemy-
słowych terenach, czy brak zgody na 
wszechobecność betonu i asfaltu oraz 
gigantyczne przestrzenie parkingów. 
Bywają też motywacje artystyczno-
estetyczne, gdy celem jest upiększanie 
rabatkami zaniedbanych podwórek, 
obskurnych skwerków czy porzuconych 
betonowych donic. Bywają motywacje 
społeczne, jak reaktywacja wspólnot 
sąsiedzkich. „Ogrodnictwo w mieście 

może być czymś więcej niż doniczkami 
na balkonach czy działkami na obrze-
żach miasta. Ogrodnictwo może za-
pewnić ci pożywienie, również w mie-
ście. Ogrodnictwo może być polityczne 
i może być rewolucyjne, choć wcale nie 
musi być radykalne” – taką deklarację 
możemy przeczytać na blogu warszaw-
skiej Miejskiej Partyzantki Ogrodniczej, 
której członkowie sieją, kopią, sadzą, 
pielą, rzucają bombami nasiennymi.  

MILION MIESZKAŃCÓW NOCĄ

Niektóre grupy naprawdę zasługują na 
miano partyzanckich. Działają nocą, 
nielegalnie, nie upubliczniają swoich 
tożsamości. Inne – wręcz przeciwnie 
– pracują w ciągu dnia, starając się 
zainteresować i wciągnąć w swoje 
działania lokalną społeczność, zainte-
resować media, słowem – propagować 
i promować ogrodnicze idee. 

Jedną z największych akcji Miejskiej 
Partyzantki Ogrodniczej było utworze-
nie ogrodu Have på en nat (z języka 
duńskiego: ogród w nocy) w centrum 
Kopenhagi. 1 lipca 1996 roku w ciągu 
jednej nocy na pustym kawałku ziemi 
powstał ogród, stworzony przez ponad 
milion osób. Najsłynniejszym miejskim 
partyzantem jest Richard Reynolds 
z Londynu, który w październiku 2008 
roku zaczął pisać bloga, który wkrótce 
stał się portalem społecznościowym 

partyzantki miejskiej z całego świata. 
Reynolds swoją działalność zaczynał 
przed Perronet House, opuszczonym 
blokiem miejskim w londyńskiej dziel-
nicy Elephant and Castle. Prowadził 
także działania partyzancko-ogrodnicze 
w Libii , Berlinie i Montrealu. Nigdy 
nie deklarował, że działa z pobudek 
politycznych. Chciał po prostu upięk-
szać okolicę, w której mieszkał. Pewnie 
to właśnie apolityczność pozwoliła mu 
zostać celebrytą. O Reynoldsie pisały 
„New York Times Magazine”, „Harper’s 
Bazaar” (brytyjski miesięcznik o mo-
dzie), a także nasze „Wysokie Obcasy”. 
Jak przystało na gwiazdę, wkrótce Rey-
nolds napisał książkę pt. „On Guerrilla 
Gardening” (O partyzantce ogrodni-
czej), która została wydana w Wielkiej 
Brytanii i Stanach Zjednoczonych. 

Partyzantka ogrodnicza działa nie 
tylko w Europie i Stanach Zjednoczo-
nych. Wiele inicjatyw powstało 

w Australii (macierzy permakultury) 
i Afryce (RPA). Południowoafrykański 
Ruch Mieszkańców Slumsów Abahlali 
baseMjondolo posadził ogrody w wielu 
miejscach, m.in. na osiedlach Kennedy 
Road i Motala Heights. 

W Melbourne większość północnych 
przedmieść zajmują warzywne ogrody 
społeczne. W całej Australii jest wiele 
lokalnych grup, zwanych Permablitz 
(permabomberzy), którzy spotykają 
się regularnie, żeby za darmo projek-
tować i tworzyć podmiejskie ogrody 
oraz uczyć mieszkańców, jak mogą 
uprawiać warzywa i owoce na własne 
potrzeby. 

Miejska Partyzantka Ogrodnicza 
działa też w różnych miastach 
w Polsce. Poszczególne grupy sięgają 
– jak wszędzie – po różne rozwiązania 
i przyznają się do rozmaitych moty-
wacji. 
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KWIATUCHI/WARSZAWA/

Z zawodu są grafi kami, mają studio 
grafi czne, z którego żyją. On wcześniej 
zajmował się street artem, ona – sztu-
ką w przestrzeni publicznej. Od kiedy 
są parą, wypowiadają się poprzez 
rośliny. Coraz mniej street artu, ale 
coraz więcej ogrodów. I zabiera im 
to coraz więcej czasu.

Dlaczego to robią? Chodzi o „otwieranie 
miasta”, zwracanie uwagi na przestrzeń 
i jej potencjał, a działanie z zielenią to 
uniwersalny język: każdy coś sadził; 
wiedza na temat sadzenia jest dostęp-

na; to miękki sposób działania, a przy 
tym fajna forma wypowiedzi.

Pierwszy był warzywniak w Zielonej 
Górze w 2008 roku. W 2012 roku 
po raz kolejny zorganizowali projekt 
Żolibuch, czyli zbiorowe, sąsiedzkie 
sadzenie kwiatów na warszawskim Żo-
liborzu. Uczestnicy i uczestniczki akcji 
wsadzili do ziemi 6 tysięcy sadzonek 
kwiatów (m.in. bratków). Akcja otrzy-
mała wsparcie Biura Kultury Miasta 
st. Warszawy oraz fundacji VlepVnet. 
Początki nie były łatwe – szpadle wbite 
w ziemię odskakiwały jak od betonu. 
W kolejnym roku było już łatwiej – raz 

przekopana ziemia staje się oswojona, 
gotowa do dalszej współpracy…

Mniejsze akcje, jak „syrenka”, czyli 
działania ogrodnicze wokół pomnika 
warszawskiej syrenki, Kwiatuchi fi nan-
sują z własnej kieszeni. W tej akcji 
z pomocą chętnych posadzili 
80 sadzonek niezapominajek.

Zajmują się też ogrodniczą propa-
gandą: „podejdź i wysadź”. Tabliczki 
z takim napisem umieszczane są 
w zdegradowanych miejscach, aby 
zaktywizować ludzi, zmotywować ich, 
żeby wzięli sprawy w swoje ręce.

ZIELONA BRYGADA OPOLSKIEJ PUMY

Działalność opolskiej brygady to prawdziwa partyzantka. 
Nocą, oczywiście bez pozwoleń, jej członkinie i człon-
kowie bombardują nasionami nieużytki, sadzą kwiaty, 
krzewy, a nawet drzewa. Nie ujawniają swojej tożsamo-
ści. Mają głęboką wiedzę na temat ogrodnictwa, a także 
metod partyzanckich: wiedzą, jakie rośliny opierają się 
kosiarkom i jakie nie zostaną ukradzione. „Pionierem Gu-
erilla Gardening uznajemy Pana Różanego (tak właśnie 
go nazwiemy!) z ulicy Dmowskiego (d. Szenwalda). Pan 
Różany od szeregu lat pielęgnuje posadzone przez siebie 
róże na ulicznym placyku i stoczył o to prawdziwy bój 
z administracją. Bo, paranoja! Żeby róże posadzić, trze-
ba przejść przez administracyjną Golgotę!” – piszą na 
swojej stronie Zielone Brygady.

ZBRODNICZE 
ROŚLINY

Amy Steward, „Zbrodnie roślin. Chwast, który zabił matkę 
Abrahama Lincolna i inne botaniczne okropieństwa”, 
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011

Pewnie nie zdajecie sobie sprawy z tego, że codziennie mi-
jacie potencjalnych morderców. Tuż obok waszych bloków, 
na miejskich skwerach i w parkach, w kramiku kwiaciarki… 
O nich właśnie, z polotem i humorem, opowiada Amy Ste-
ward. Tę bogato ilustrowaną książkę z anegdotami 
o roślinach, nie tylko morderczych, ale i halucynogennych,  
polecam zarówno wielbicielom botaniki, jak i czytelnikom 
kryminałów. (AK)

księgarnia internetowa 3K www.trzy-ka.pl

GRYKA W ALEJACH NIEPODLEGŁOŚCI

Z ideą Partyzantki Ogrodniczej kojarzą się wczesne 
działania Teresy Murak. Jej pierwszy i najsłynniejszy 
performens to spacer po Warszawie w sukni z rzeżu-
chy. W latach 70. XX wieku artystka dokonała wielu 
„zasiewów”. Na pasie zieleni przy przystanku tramwa-
jowym przed Biblioteką Narodową siała grykę, malwy, 
len i rzeżuchę. Bez wynagrodzenia, bez publiczności. 
Powstał długi, wijący się roślinny wąż. Do niedawna 
lokalni mieszkańcy podlewali efekty jej pracy. Siała też 
chabry, maki, szałwię, słoneczniki, dzięcielinę i zboża 
w różnych miejscach Warszawy. Rozdawała przechod-
niom nasiona. 

Z IDEĄ PARTYZANTKI 
OGRODNICZEJ KOJARZĄ SIĘ 
WCZESNE DZIAŁANIA TERESY 
MURAK. JEJ PIERWSZY 
I NAJSŁYNNIEJSZY PERFORMENS 
TO SPACER PO WARSZAWIE 
W SUKNI Z RZEŻUCHY. 
FOTO: MATERIAŁY PRASOWE

GRUPA PEWNYCH OSÓB

Działa w Łodzi. Obsiała trawą pusty skwer w pobliżu 
domu byłego prezydenta miasta, prezesa Łódzkiego 
Przedsiębiorstwa Ogrodniczego, który twierdził, że 
„partyzantka ogrodnicza nie jest oddolnym działaniem 
społecznym, a wywrotową działalnością polityczną”. 
Działanie miało na celu utwierdzenie byłego prezyden-
ta w tym przeświadczeniu. Trawnik został ogrodzony 
niskim płotkiem i zaopatrzony w tabliczki „Uwaga! 
Trawa” i „zieLENIE miejskie”. 

MNIEJSZE AKCJE, JAK „SYRENKA”, 
CZYLI DZIAŁANIA OGRODNICZE WOKÓŁ 
POMNIKA WARSZAWSKIEJ SYRENKI, 
KWIATUCHI FINANSUJĄ Z WŁASNEJ 
KIESZENI. W TEJ AKCJI Z POMOCĄ 
CHĘTNYCH POSADZILI 80 SADZONEK 
NIEZAPOMINAJEK. 
FOTO: ARCHIWUM KWIATUCHÓWNIEKTÓRE GRUPY NAPRAWDĘ ZASŁUGUJĄ 

NA MIANO PARTYZANCKICH. DZIAŁAJĄ 
NOCĄ, NIELEGALNIE, NIE UPUBLICZNIAJĄ 
SWOICH TOŻSAMOŚCI. INNE – WRĘCZ 
PRZECIWNIE – PRACUJĄ W CIĄGU DNIA, 
STARAJĄC SIĘ ZAINTERESOWAĆ 
I WCIĄGNĄĆ W SWOJE DZIAŁANIA 
LOKALNĄ SPOŁECZNOŚĆ, 
ZAINTERESOWAĆ MEDIA, SŁOWEM – 
PROPAGOWAĆ I PROMOWAĆ 
OGRODNICZE IDEE. 
FOTO: MATHIASBAERT
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ŚMIECI W CIĄGU DWÓCH, TRZECH 
MIESIĘCY LEŻAKOWANIA POTRAFIĄ 
ZMIENIĆ SIĘ W CZARNOZIEM, KTÓRYM 
MOŻNA PODSYPAĆ NIEJEDEN MIEJSCOWY 
KWIETNIK, NIEJEDNO DRZEWKO MOŻE 
NASYCIĆ SIĘ ŻYCIODAJNYMI SOKAMIMI.
FOTO: ARCHIWUM PRYWATNE

„Guerilla Gardening to ruch oddolny, spontaniczny, 
który polega na zazielenianiu miasta. Jest to reakcja 
na bylejakość i brzydotę, słowem: na antyekologicz-
ną, niezieloną politykę zagospodarowania prze-
strzeni miejskiej. Jest to odpowiedź na niemożność 
urzędniczą, na nieprzyjazne dla obywatela aktyw-
nego prawo. Guerilla Gardening to próba zmieniania 
szarego i smutnego pejzażu zaniedbanych miejsc 
w mieście, w którym dominują beton, śmieci i wy-
jałowiona ziemia” – pisze na swojej stronie Zielona 
Brygada Opolskiej Pumy. 

ALEKA POLIS 
I JEJ KOMPOSTOWNIK

Działa samodzielnie, jest artystką. Nie 
sieje i nie sadzi – uprawia kompostow-
nik. Zaczęło się kilka lat temu, kiedy 
wyrzucała odpadki owocowo-wa-
rzywne. „Otwierając klapę śmietnika, 
zapytałam sama siebie: ale dlaczego 
do śmieci, a nie na kompost? Wore-
czek z odpadkami zawisł dobrą chwilę 
nad koszem i zanim tam wylądował, 
nastąpiła wizualizacja kompostu 
stojącego przy osiedlowym śmietniku, 
zasilanego przez sąsiadów.

Jeżeli są pojemniki osobne na butelki, 
plastiki, papier, dlaczego nie postawić 
jeszcze jednego na tzw. miejscowe 

użyźniacze ziemi. Śmieci, o których 
mowa, w ciągu dwóch, trzech miesię-
cy leżakowania potrafi ą zmienić się 
w czarnoziem, którym można pod-
sypać niejeden miejscowy kwietnik, 
niejedno drzewko może nasycić się 
życiodajnymi sokami.

Po kilku dniach odważyłam się założyć 
kompostownik w przyblokowym ursy-
nowskim ogródku, który przysługiwał 
mi z racji mieszkania na parterze. 
Pomogło mi w tym kilka przypadkowo 
znalezionych na śmietniku europalet, 
z których zrobiłam kojec. Z kilku ksią-
żek o zdrowym ogrodzie wyciągnęłam 
informacje: jak przygotować podkład, 
co wrzucać. W ciągu kilku godzin kom-
postownik ruszył. Codziennie lądowała 

w nim przyszła ziemia pod postacią 
odpadów owocowo-warzywnych. Wga-
piałam się w niego, obserwując różne-
go rodzaju robaczki, dżdżownice, które 
dzielnie przerabiały odpady w ziemię. 
Cud przemiany – czegoś, co nazywa-
my śmieciem, w życiodajną glebę. Tak 
właśnie śmierć życiem się staje!

Wyrzucałam około 1/3 mniej odpadów 
do zwykłego śmietnika. Kompostową 
ziemią posypywałam miniaturową 
grządkę. Do administracji nie wpłynął 
na mnie żaden donos. Dobrze utrzyma-
ny kompost brzydko nie pachnie. 
W jego pobliżu można poczuć się jak 
w lesie, bo las to miejsce, gdzie prze-
miany, takie jak w kompoście, 
to codzienność.”

DZIAŁANIA PARTYZANTKI 
OGRODNICZEJ STAŁY SIĘ 
POPULARNE, WIĘC ZACZĘTO JE 
WYKORZYSTYWAĆ W REKLAMIE.
FOTO: SOLYLUNAFAMILIA

GUERILLA MARKETING

Działania Partyzantki Ogrodniczej stały się popular-
ne, więc zaczęto je wykorzystywać w reklamie. Firma 
Adidas wyprodukowała fi lm reklamowy nawiązujący 
do akcji miejskich partyzantów, L’Oreal sponsoruje 
rewitalizację jednego z podwórek na Targówku. Poja-
wiają się też działania reklamowe podszywające się 
pod partyzantkę, np. w środku nocy ekipa młodzieży 
w bluzach z kapturami sadzi rośliny, a rano na ulicy 
pojawia się nowy klomb… w kształcie logo znanej 
fi rmy obuwniczej. 

Obszerne fragmenty tego tekstu 
pochodzą z artykułu Agnieszki Kraski 

„Parki zamiast parkingów”, 
opublikowanego w sabatniku 
boginiczno-feministycznym 

„Trzy Kolory”, nr 5/2011.
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W Niemczech solary można znaleźć 
wszędzie; najczęściej są dachami 
miejskich i wiejskich domów. Przy 
wielu z nich rosną rośliny energetycz-
ne, pracują przydomowe wiatraki. 
Słońce świeci, trawa rośnie, wieje 
wiatr – przyroda dostarcza energii 
niestrudzenie i nieprzerwanie. 

Przez wieki słońce, wiatr, woda 
i biomasa były najważniejszymi źró-
dłami energii. Potem zaczęto rozwijać 
technologie oparte na ropie i węglu, 
których produkty do dziś napędzają na-
sze samochody, lodówki i elektrownie. 
Jeszcze później niektóre kraje, głównie 
Stany Zjednoczone, Francję i Japonię, 

zawojowała energetyka jądrowa. Wraz 
ze wzrostem cen ropy i gazu opłacalne 
stało się wydobywanie tych surowców 
ze skał łupkowych metodą szczelino-
wania hydraulicznego. 

Energetyka zatoczyła koło – dziś 
najbardziej rozwinięte kraje powra-
cają do energii wiatru, słońca, wody 
i biomasy. Odnawialne źródła energii 
stają się „wiatrem w żagle” zarówno 
dla gospodarek wielu państw, jak i po-
jedynczych gospodarstw domowych. 
Niemcy dysponują taką mocą zain-
stalowaną w solarach, jaką dysponuje 
cała reszta świata łącznie, i 4 procent 
całego zapotrzebowania na energię 
zaspokajają dzięki słońcu. 

W Polsce duży potencjał ma biomasa, 
najstarsze i współcześnie najpopu-
larniejsze odnawialne źródło energii. 
Biomasa to cała istniejąca na Ziemi 
materia organiczna, wszystkie sub-
stancje pochodzenia roślinnego 
i zwierzęcego ulegające biodegradacji. 
To zarówno odpadki z gospodarstw 
domowych, jak i pozostałości 

Demokracja 
ze słońca, 
trawy i wiatru   

Pod koniec maja 2012 roku panele słoneczne 
w Niemczech w ciągu dwóch dni dawały rekordową 
moc energii – 22 tysiące megawatów. To znacznie więcej 
niż połowa mocy systemu energetycznego w Polsce, 
którego moc sięga około 35 tysięcy megawatów.   
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W ODRÓŻNIENIU OD KLASYCZNEJ 
ENERGETYKI – POTĘŻNYCH ELEKTROWNI 
MONOPOLIZUJĄCYCH RYNEK – 
CECHĄ ENERGETYKI OPARTEJ 
NA ŹRÓDŁACH ODNAWIALNYCH 
JEST JEJ ROZPROSZENIE. KAŻDY MOŻE 
STAĆ SIĘ PRODUCENTEM ENERGII. I.
FOTO: STIG NYGAARD



OGRÓD KOBIET

Shahrnush Parsipur, 
„Kobiety bez mężczyzn”, 
tłum. Alicja Farhadi, 
Claroscuro, Warszawa 2010

Odgrodzony od świata z jednej 
strony rzeką, z pozostałych – 
glinianym murem, tonący 
w zieleni, z oczkiem wodnym 
pośrodku. I z drzewem. Kobiecym drzewem. To drze-
wo to Mahdocht, jedna z bohaterek powieści, która 
pewnej jesieni zasadziła się w ogrodzie, wypuściła 
korzenie, a na wiosnę – drobne zielone listki. W ogro-
dzie stoi dom, w którym mieszkają pozostałe kobiety. 
Za tę surrealistyczną powieść Shahrnusch Parsipur 
została osadzona w irańskim więzieniu, a wszystkie 
jej książki są wycofane z obiegu i zakazane. (AK)

księgarnia internetowa 3K www.trzy-ka.pl

NIE TYLKO LOTOS
David Frawley, Vasant 
Lad, „Joga ziół. Ziołolecz-
nictwo ajurwedyjskie”, 
tłum. A. Boniszewska, 
Wydawnictwo a-ajurweda.
pl 2012

Jeśli interesujesz się zio-
łolecznictwem, medycyną 

naturalną, jogą, wschodnią duchowością, 
zapewne polubisz „Jogę ziół”, w której 
autorzy opisali ponad 250 roślin leczniczych 
z punktu widzenia ajurwedy. Jak przystało 
na efekt współpracy hinduskiego profesora 
medycyny z amerykańskim nauczycielem 
jogi, książka zawiera informacje zarówno na 
temat naszych, zachodnich ziół, jak 
i najważniejszych ziół orientalnych. (AK)

księgarnia internetowa 3K www.trzy-ka.pl

z przycinania zieleni miejskiej. Biomasą są resztki z pro-
dukcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, odpady przemy-
słowe i komunalne. Biomasa to trzecie co do wielkości 
naturalne źródło energii na świecie.

W odróżnieniu od klasycznej energetyki – potężnych 
elektrowni monopolizujących rynek – cechą energetyki 
opartej na źródłach odnawialnych jest jej rozproszenie. 
Każdy może stać się producentem energii. Wszystkie 
dachy w mieście mogą być lokalnymi mikroelektrow-
niami lub mikrociepłowniami, kontrolowanymi przez 
lokalne społeczności i połączonymi inteligentną siecią, 
z której można pobierać lub wysyłać energię. Obecnie 
niemal każdy mieszczuch może zostać prosumentem, 
czyli producentem i konsumentem energii jednocześnie. 
Opłaca się to wszystkim, w odróżnieniu od elektrowni 
jądrowych, które opłacają się koncernom. Tymczasem 
w Polsce – gdzie około 95% energii pozyskuje się z wę-
gla – rządzący marzą o elektrowniach jądrowych. 

Różnica między solarami na tysiącach dachów i inwe-
stycjami w energię z biomasy a jedną wielką elektrow-
nią to nie tylko kwestia wyboru techniki pozyskiwania 
energii. To kwestia wyboru modelu społecznego: mono-
polu oligarchów albo rządów demokracji uczestniczącej. 

W wielu państwach i miastach już dziś funkcjonuje demokracja 
energetyczna. Głosuje i wygrywa ona właśnie ilością promieni 
słonecznych, które może przetworzyć na prąd elektryczny. 

Jeśli masz panel na dachu, możesz podłączyć się do sieci 
i sprzedać do niej prąd. Kupisz prąd także z sieci – taniej, ze 
zniżką, bo jesteś producentem. Takie rozwiązania funkcjonują 
już w wielu miastach Europy. 

Możesz też posadzić w ogrodzie rośliny energetyczne, np. mi-
skanta olbrzymiego – ozdobną trawę zwaną też trzciną chińską 
lub trawą słoniową, która pochodzi z Dalekiego Wschodu, 
a w Europie jest uprawiana od około 50 lat. Początkowo mi-
skant pełnił wyłącznie funkcje ozdobne, dziś coraz częściej 
jest uprawiany jako roślina energetyczna. „To świetne źródło 
energii” – przekonuje profesor Janusz Sławiński z Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Gnieźnie, podkreślając znaczenie w demokracji 
energetycznej tego, co może urosnąć w naszym ogrodzie, sta-
nąć na podwórku lub na dachu domu.

Uprawiajmy własną energię.

Demokracja energetyczna to projekt Fundacji Przestrzenie 
Dialogu, Fundacji im. Róży Luksemburg i Zielonego Instytutu. 
Obejmuje debaty, prezentacje i materiały edukacyjne.

W POLSCE – GDZIE OKOŁO 95% ENERGII 
POZYSKUJE SIĘ Z WĘGLA – RZĄDZĄCY 
MARZĄ O ELEKTROWNIACH JĄDROWYCH. 
FOTO: WOJCIECH GRELA. 
DZIĘKI UPRZEJMOŚCI GALERII SCENA 
W KOSZALINIE.
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stream/, str. 5: http://www.fl ickr.com/photos/corporateeuropeobservatory/7162594363/in/photostream, http://www.fl ickr.com/photos/rebecca_harms/4421914705/sizes/l/in/photostre-
am/, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nandor_Tanczos_at_University_of_Auckland.png, str. 10: http://www.stefanoboeriarchitetti.net/?p=207, str. 11: https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=374476015905644&set=a.374476012572311.95991.112221498797765&type=3&theater, http://wakeup-world.com/wp-content/uploads/2012/02/rooftopbus-bus-roots.jpg, 
str. 13: http://www.fl ickr.com/photos/danzen/814418322/in/photostream/, str. 14: http://www.fl ickr.com/photos/25061723@N00/3108088636/in/photostream/, str. 15: http://www.
fl ickr.com/photos/danzen/813519857/, str. 16/17: http://www.fl ickr.com/photos/25061723@N00/3108135748/in/photostream/, str. 19: http://www.fl ickr.com/photos/ricardoaraujo-
ara/7153992055/in/photostream/, str. 20: http://www.fl ickr.com/photos/visualsense/2463421728/ str. 21: http://www.fl ickr.com/photos/ricardoaraujoara/7007788190/in/photostream/, 
str. 22: http://www.fl ickr.com/photos/ricardoaraujoara/7153929083/in/photostream/, str. 23: http://www.fl ickr.com/photos/ricardoaraujoara/7154005595/in/photostream/, 
str. 25: http://www.fl ickr.com/photos/melissawall/6157182004/in/photostream/, str. 26: http://www.galeriabwa.bydgoszcz.pl/zdj/t.murak.d.jpg, http://www.fl ickr.com/photos/
mathiasbaert/3980196075/in/photostream/, str. 29: http://www.fl ickr.com/photos/solylunafamilia/3832035632/in/photostream/, str. 30: http://www.fl ickr.com/photos/stignygaar-
d/4611431705/in/photostream. Prawa autorskie do tekstów: Zielony Instytut. Prawa autorskie do zdjęć: autorzy fotografi i. 

Formaty i  ceny brutto reklam 

M3

3 moduły 
(1/4 strony)
215x77 mm
cena: 1 800 zł

M4

4 moduły

136,5x135 mm
cena: 2500 zł

M4

4 moduły 
(1/3 strony)
78,5x270 mm 
cena: 2 500 zł

6 modułów

136,5x193 mm 
cena: 3 400 zł

M6

M6

6 modułów 
(1/2 strony)
215x135 mm 
cena: 3 400 zł

M8

8 modułów 
(2/3 strony)
136,5x270 mm 
cena: 4 800 zł

M9

9 modułów 
(3/4 strony)
215x193 mm
cena: 5 100 zł

O

M12

12 modułów 
(1 strona)
215x270 mm
cena: 6 800 zł

druga, trzecia 
i czwarta strona 
okładki
215x270 mm
cena: 8 000 zł
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Szkoła Letnia:
Zielona Energia w Twoim Domu

w ramach 

Obozu Antyatomowego Lubiatowo 2012 – 

przeciwko energetyce nuklearnej, na rzecz demokracji energetycznej

Fundacja im. Heinricha Bölla serdecznie zaprasza 
na dwudniowe warsztaty oraz  spotkania eksperckie nt. energii

25-26 lipca 2012 w Lubiatowie

 Praktyczny poradnik wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Twoim podwórku: 
„Mikroinstalacje domowe oraz energia słoneczna w mieszkalnictwie i turystyce” 

(Instytut Energetyki Odnawialnej) 

 Zielone miejsca pracy szansą dla rozwoju gminy i regionu (Zielony Instytut)

 Czy elektrownia jądrowa jest nam tak naprawdę potrzebna? 
Rzeczywiste koszty energii jądrowej i alternatywnych źródeł energii (Eko-Unia)

 Jak prowadzić dialog pomiędzy lokalnymi społecznościami, politykami i przedsiębiorcami 
na rzecz demokracji energetycznej? (Zielony Instytut)

Obóz Antyatomowy
Obóz odbędzie się 23 – 29 lipca 2012 w miejscowości Lubiatowo, jednej z trzech miejscowości 

wytypowanych przez koncern energetyczny PGE pod budowę elektrowni jądrowej.

Na program obozu składają się liczne wykłady, spotkania poświęcone zagrożeniom związanym z budową elek-
trowni atomowych, alternatywnym źródłom energii, jak również praktycznym i prawnym aspektom samoorga-
nizacji społecznej i demokracji bezpośredniej, jako koniecznego warunku tworzenia demokracji energetycznej. 

Do udziału w warsztatach i obozie zapraszamy aktywistów/aktywistki działających na rzecz „zielonej” energii, 
liderów/liderki ruchów antyatomowych, mieszkańców/mieszkanki okolicznych gmin, lokalnych polityków/
polityczki, reprezentantów/reprezentantki komitetów obywatelskich oraz ekspertów/ekspertki. 

Udział we wszystkich warsztatach i spotkaniach na obozie jest darmowy. 
Organizatorzy zapewniają możliwość rozbicia namiotu oraz za niewielką opłatą całodniowe wegańskie wyżywienie.

Więcej na stronie: www.lubiatowo2012.org.pl  oraz www.boell.org.pl
Kontakt: lubiatowo2012@riseup.net

Nasi partnerzy:
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