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Z dr Anną Veroniką Wendland rozmawia Leo Mausbach

Błąd niemieckiej transformacji energetycznej polega na tym, że
wycofanie się z energii jądrowej zostało zaplanowane o wiele za
szybko, przez co wycofanie się z węgla trwa o wiele za długo.

Leo Mausbach: Rafael Grossi, szef Międzynarodowej Agencji Energii
Atomowej (IAEA), skrytykował niedawno niemieckie wycofanie się z
energii jądrowej podczas wizyty w Niemczech: „Każdy sposób osiągnięcia
progu 2 stopnii ustalonego w porozumieniu paryskim jest prawie
niemożliwy, jeśli nie niemożliwy, bez energii jądrowej”. Czy podpisze się
Pani pod tą wypowiedzią?

Anna Veronika Wendland: Oczywiście, Rafael Grossi jest lobbystą nuklearnym. Jako
historyk technologii powiedziałabym, że to stwierdzenie jest poprawne pod dwoma
warunkami: kiedy mówimy o krajach uprzemysłowionych i kiedy zakładamy
ograniczoną dostępność przestrzeni.

Istnieją kraje, często również kraje rozwijające się i wschodzące, które już pokrywają
znaczną część swoich potrzeb energetycznych z elektrowni wodnych z dodatkiem
energii wiatrowej i fotowoltaiki.  Z drugiej strony duże przedsiębiorstwa przemysłowe,
zwłaszcza na ubogiej w słońce północy, nie mogą być zaopatrywane wyłącznie w
zależne od warunków pogodowych odnawialne źródła energii. Wówczas
potrzebowaliby dużej infrastruktury magazynującej prąd, która nie jest jeszcze
dostępna w Niemczech. W szczególności, jeżeli w trakcie dekarbonizacji polegamy na
sprzężeniu sektorów, czyli na dostarczaniu energii elektrycznej, ciepła i mobilności bez
paliw kopalnych. Stwarza to ogromne dodatkowe zapotrzebowanie na energię. Szacuje
się, że zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie kilkakrotnie w stosunku do
dzisiejszego zużycia ze względu na przejście na pompy ciepła i elektromobilność. O to
właśnie chodzi szefowi IAEA.

Ważne jest również, aby pamiętać, że chociaż odnawialne źródła energii są wolne od
CO , to jednak zajmują one dużą powierzchnię i wykorzystują dużo zasobów. Kraje
takie jak Holandia, gdzie debata na temat energii jądrowej powraca, po prostu nie
mają wystarczająco dużo miejsca na budowę wystarczającej ilości elektrowni
wiatrowych i słonecznych.
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W wielu obszarach wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest dobrym
rozwiązaniem, zwłaszcza morskiej energii wiatrowej, słonecznej energii cieplnej lub
energii geotermalnej. Cieszy mnie rozwój w tym zakresie. Ale złudzeniem jest myśl, że
nowoczesne społeczeństwa przemysłowe mogą być zaopatrywane wyłącznie z OZE.
Niemcy uległy tej iluzji.

Prezydent-elekt Joe Biden wywołał wielką euforię, ogłaszając swój powrót
do paryskiego porozumienia klimatycznego, którego celem jest
ograniczenie globalnego ocieplenia do 2 stopni Celsjusza. Żeby osiągnąć
ten cel chce wykorzystać właśnie elektrownie jądrowe. Szwecja, kraj Grety,
a nawet Japonia, która doświadczyła Fukushimy, również trzymają się
energii jądrowej. Dlaczego więc Niemcy odrzucają tę technologię?

Ma to coś wspólnego z wielkim wpływem społecznym dominującego w Niemczech
nurtu ruchu ekologicznego, tradycyjnych Zielonych. Ten projekt, który wyrósł z ruchu
eko i antynuklearnego, jest w większości lewicowo-liberalny, ale bardzo
konserwatywny pod względem postępu technologicznego. Jest on krytyczny wobec ery
nowoczesności, rozumianej jako przyspieszenie kondycji życia i relacji człowiek-
maszyna. Ze względu na gęstość energii, wyposażenie radioaktywne i wydajność,
elektrownia jądrowa jest przerażająca dla sceptyków technologicznych.

Paradoksalnie, w Niemczech, kraju wysoko rozwiniętej technologii, istnieje bardzo
silna tradycja sceptycyzmu technologicznego, wyrastającego z idealizacji natury i
wszystkiego, co naturalne. W niemieckim ruchu ekologicznym sceptycznie nastawione
do technologii sekcje drobnomieszczaństwa protestanckiego połączyły się z nową
lewicą z epoki po 1968 r., której przedstawiciele sami wywodzili się w większości z
mieszczaństwa. Purytańskie pojęcie wyrzeczenia się odgrywa istotną rolę, ale istnieje
również silna antynuklearna nić w niemieckim katolicyzmie, który uważa
rozszczepienie jądrowe za nieetyczną interwencję w integralność stworzenia. To
właśnie to sprawia, że sceptycyzm technologiczny w Niemczech można połączyć z
szerokim spektrum politycznym, od lewicowego do konserwatywnego. Oczywiście są
też przeciwnicy systemu. Ci ludzie w ogóle nie są zainteresowani walką ze zmianami
klimatycznymi za pomocą energetyki jądrowej, ponieważ, ich zdaniem, to tylko utrwala
kapitalizm z coraz to nowym „tech fixem”.

Ponadto istnieją dwa inne kierunki ruchu ekologicznego w Niemczech – Green Growth
i Ekomoderniści. Ja reprezentuję gałąź ekomodernistyczną, która do tej pory odgrywa
marginalną rolę w niemieckiej dyskusji. Mówimy, że głęboka dekarbonizacja
społeczeństw przemysłowych może być dokonana jedynie poprzez włączenie
technologii o dużej gęstości energetycznej, takich jak energia jądrowa. Jesteśmy
również otwarci na zieloną inżynierię genetyczną. Z drugiej strony, przedstawiciele
Green Growth są zdania, że wzrost i modernizację można zagwarantować jedynie
poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
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Niestety, ruch Fridays-for-Future w Niemczech nie sformułował jak dotąd żadnych
nowych pomysłów. Ci uczniowie i studenci, z których większość pochodzi z klasy
średniej, są tradycyjnie zieloni jak wielu ich rodziców.

Nie zawsze była Pani zwolenniczką energii jądrowej. Jak przebiegał rozwój
Pani nastawienia wobec elektrowni atomowych?

Należę do pokolenia Czarnobyla. Katastrofa nuklearna była dla mnie szokiem, ale także
pierwszym impulsem, żeby się zainteresować Europą Wschodnią. Czarnobyl
potwierdził pewną ugruntowaną wcześniej postawę. Miałem 19 lat, a każdy, kto był w
latach 80-tych w tym wieku, był lewicowy. A kto był po lewej stronie, był przeciwko
energii atomowej. Nie kwestionowano tego. Działałam wiele lat przeciwko
elektrowniom atomowym i protestowałam przed nimi. Byłam, w sposób typowy dla
tamtego czasu, również aktywna w ruchu pokojowym, blokując amerykańskie
magazyny rakiet.

Potem jednak studiowałam przez rok w Związku Radzieckim, w Kijowie, u bram
Czarnobyla. Zakładałam, że Ukraina będzie musiała teraz wycofać się z energii
jądrowej, ale tak nie było. W moich badaniach zaczęłam się interesować nuklearnymi
miastami Ukrainy: planowanymi miastami zbudowanymi wokół elektrowni jądrowych.
Badając kulturę pracy w środku elektrowni jądrowych, odkryłam, że moje poprzednie
przekonania były błędne. Nie było to hermetyczne, antyludzkie, zimne środowisko
obiektu państwa nuklearnego, ale raczej normalne życie robotnika przemysłowego w
szczególnych warunkach środowiskowych, z bardzo wyrafinowanymi procedurami
bezpieczeństwa.

Drugim poważnym pęknięciem w moich antyjądrowych przekonaniach były zmiany
klimatyczne. W bilansie źródeł energii ryzyko związane z energią jądrową jest
naprawdę stosunkowo niewielkie, a zmiany klimatyczne zmuszają nas do
wykorzystania każdego rozsądnego instrumentu przeciwko nim.

Rainer Moormann jest krytykiem przemysłu jądrowego. Pani jest
zagorzałą zwolenniczką energii jądrowej. Wspólnie opublikowaliście
memorandum dotyczące przedłużenia okresu eksploatacji niemieckich
elektrowni jądrowych. W „making of” memorandum, opisuje Pani
poprzedzający spór jako twardy „mecz bokserski”. Jak znaleźli Państwo
wspólny mianownik?

Właściwie poznaliśmy się jako ostrzy antagoniści w dyskusji na Twitterze. Ale w
pewnym momencie zatrzymaliśmy się: przecież nie może być tak, że myślący ludzie
biją się nawzajem z powodu politycznych i technicznych kontrowersji. Zrozumienie
ułatwiło nam zarówno to, że oboje jesteśmy bardzo zaniepokojeni zmianami
klimatycznymi jak i to, że oboje jesteśmy politycznie bardziej lewicowi.
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Z czasem zbliżyliśmy się do siebie merytorycznie. Rainer Moormann był ekspertem ds. 
paliwa jądrowego w Centrum Badań Jądrowych w Jülich i przewyższa mnie na 
przykład w dziedzinie odpadów jądrowych. On z kolei przyznał, że w trakcie moich  
badań historii technologii zdobyłam głęboką wiedzę fachową w kwestiach  
bezpieczeństwa reaktorów. Z drugiej strony, oboje uważamy za niezaprzeczalny fakt, że 
niemiecka transformacja energetyczna nie powiedzie się, tzn. że cele klimatyczne nie 
zostaną osiągnięte.

Błąd niemieckiej transformacji energetycznej polega na tym, że wycofanie się z energii 
jądrowej zostało zaplanowane o wiele za szybko, przez co wycofanie się z węgla trwa o 
wiele za długo. Wycofywanie węgla zależy od infrastruktury magazynowej, której 
jeszcze nie mamy. W końcu dla Niemiec pozostaje tylko gaz z Rosji. Europejczycy ze 
Wschodu powinni mieć coś do powiedzenia w tej kwestii.
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Nowa Konfederacja

Klimawandel zwingt uns, jedes sinnvolle Instrument
einzusetzen

nowakonfederacja.pl/klimawandel-zwingt-uns-jedes-sinnvolle-instrument-dagegen-einzusetzen

Mit Dr. Anna Veronika Wendland spricht Leo Mausbach

Der Webfehler der Energiewende ist, dass man sich den
Atomausstieg viel zu schnell vorgenommen hat, während deswegen
der Kohleausstieg viel zu lange dauert. Der Kohleausstieg hängt an
Speicherinfrastrukturen, die wir noch nicht haben.

Leo Mausbach: Rafael Grossi, Chef der Internationalen
Atomenergiebehörde (IAEA), kritisierte kürzlich bei seinem Besuch in
Deutschland den deutschen Atomausstieg: „Jeder Weg zur Erreichung der
im Pariser Abkommen festgelegten 2-Grad-Schwelle ist ohne Atomkraft
nahezu unmöglich, wenn nicht unmöglich“. Würden Sie die Aussage
unterschreiben?

Anna Veronika Wendland: Natürlich ist Rafael Grossi hier als Atomlobbyist unterwegs.
Als Technikhistorikerin würde ich sagen, dass diese Aussage unter zwei
Voraussetzungen richtig ist: Wenn wir von Industriestaaten sprechen und wenn wir
eine begrenzte Flächenverfügbarkeit annehmen.

Es gibt einige Länder, häufig auch Entwicklungs- und Schwellenländer, die einen
großen Teil ihres Strombedarfes auch heute schon aus Wasserkraft decken und ohne
Zweifel mit Ergänzung von Windkraft und Photovoltaik auf eine sehr hohe
Erneuerbaren-Quote kommen.  Große Industriegesellschaften, gerade die im
sonnenarmen Norden, lassen sich hingegen nicht allein von wetterabhängigen
Erneuerbaren Energieträgern versorgen. Sie bräuchten dann eine große
Stromspeicher-Infrastruktur, die z.B. in Deutschland noch nicht im Entferntesten
vorhanden ist. Insbesondere, wenn wir im Zuge der Dekarbonisierung auf
Sektorkopplung setzen, also die Sektoren Strom, Wärme und Mobilität ohne fossile
Energieträger versorgen wollen. Dadurch entstehen immense Mehrbedarfe an Energie.
Man schätzt, dass der Strombedarf durch den Umstieg auf Wärmepumpen und
Elektromobilität um ein Mehrfaches des heutigen Verbrauches steigen wird. Darum
geht es dem IAEA-Chef.

Darüber hinaus muss man bedenken, dass die Erneuerbaren zwar CO -frei, aber
flächen- und materialmäßig extensiv sind. Der Ausbau der Erneuerbaren ist eine
riesige Materialschlacht. Länder wie die Niederlande, in denen gerade die Diskussion
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um die Kernkraft zurückkehrt, haben schlicht zu wenig Platz, um in ausreichendem
Maße Wind- und Solaranlagen zu bauen.

In vielen Bereichen ist die Nutzung von Erneuerbaren sehr intelligent, vor allem bei
Offshore-Windkraft, Solarthermie oder Geothermie. Gerade für den Bereich des
Wohnens sehe ich da gute Entwicklungen. Es ist aber eine Illusion zu glauben,
moderne Industriegesellschaften ließen sich ausschließlich über Erneuerbare
versorgen. Deutschland ist dieser Illusion erlegen.

Der künftige US-Präsident Joe Biden hat große Euphorie mit der
Ankündigung ausgelöst, dem Pariser Klimaabkommen wieder beitreten zu
wollen, welches die Erderwärmung auf 2 Grad Celsius beschränken soll.
Zur Erreichung des 2-Grad-Ziels setzt Biden unter anderem auf
Kernenergie. Auch das Greta-Land Schweden und selbst das Fukushima-
geprüfte Japan halten an der Atomkraft fest. Weshalb ist in Deutschland
die Ablehnung der Atomkraft so ausgeprägt?

Das hat etwas zu tun mit dem großen gesellschaftlichen Einfluss des in Deutschland
dominierenden Strangs der grünen Bewegung, den Traditionsgrünen. Dieses aus der
Öko- und Anti-Atombewegung erwachsene Projekt ist den meisten Fragen linksliberal,
aber in Hinblick auf den technischen Fortschritt sehr konservativ. Es steht der
Moderne, verstanden als Beschleunigung der Lebensverhältnisse und der Mensch-
Maschine-Beziehungen, kritisch gegenüber. Aufgrund seiner Energiedichte, seines
radioaktiven Inventars und seiner Effizienz ist das Atomkraftwerk Technikskeptikern
unheimlich.

Im Technikland Deutschland gibt es paradoxerweise eine sehr starke Tradition der
Technikskepsis, erwachsen aus einer Idealisierung der Natur und alles Natürlichen. In
der deutschen Ökobewegung haben sich technikskeptische Teile des protestantischen
Bürgertums mit der neuen Linken aus der Post-68er-Zeit zusammengefunden, deren
Vertreter aber selbst fast ausschließlich aus dem Bürgertum stammten. Der
puritanische Verzichtsgedanke spielt eine Rolle, aber es gibt auch im deutschen
Katholizismus einen starken antinuklearen Strang, der die Kernspaltung als
unethischen Eingriff in die Ganzheitlichkeit der Schöpfung betrachtet. Dadurch ist die
Technikskepsis in Deutschland so anschlussfähig an weite Teile des politischen
Spektrums, von links bis konservativ. Und dann gibt es natürlich auch die
Systemgegner. Diese Leute sind überhaupt nicht interessiert daran, den Klimawandel
mit energiedichter nuklearer Stromerzeugung zu bekämpfen, denn, so meinen sie, das
verewige ja nur den Wachstums-Kapitalismus mit immer neuem „tech fix“.

Daneben bestehen in Deutschland zwei weitere Richtungen der grünen Bewegung,
Green Growth und die Ökomodernisten. Ich vertrete den ökomodernistischen Zweig,
der in der deutschen Diskussion aber bisher eine marginale Rolle spielt. Wir sagen,
dass die tiefe Dekarbonisierung von Industriegesellschaften nur unter Einschließung
von energiedichten Technologien wie der Kernenergie zu machen ist. Wir stehen auch
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der Grünen Gentechnik aufgeschlossen gegenüber. Die Vertreter von Green Growth
sind hingegen der Auffassung, man könne Wachstum und Modernisierung
ausschließlich unter Einsatz von Erneuerbaren Energien garantieren.

Die Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland hat leider bislang eigentlich keine
wirklich neuen Ideen formuliert. Diese größtenteils aus der Mittelschicht stammenden
Schüler und Studenten sind traditionsgrün wie viele ihrer Eltern.

Sie waren nicht immer Atomkraftbefürworterin. Wie verlief Ihr AKW-
Werdegang?

Ich gehöre zur Generation Tschernobyl. Die Nuklearkatastrophe war für mich ein
Schock, aber auch die Initialzündung, mich mit Osteuropa zu beschäftigen.
Tschernobyl fiel in eine vorbereitete Grundhaltung. Ich war 19 und wer in den 80ern in
dem Alter war, war links. Und wer links war, war gegen Atom. Das wurde nicht
hinterfragt. Ich habe viel Anti-AKW-Arbeit gemacht, vor Atomanlagen demonstriert.
Ich war, typisch für die Zeit, auch in der Friedensbewegung aktiv, habe amerikanische
Raketendepots blockiert.

Dann aber habe ich ein Jahr in der Sowjetunion studiert, in Kiew, vor den Toren von
Tschernobyl. Ich hatte angenommen, die Ukraine müsste jetzt doch aus der Kernkraft
aussteigen, aber das war nicht der Fall. In meiner Forschungsarbeit begann ich mich
für die Atomstädte der Ukraine zu interessieren: Planstädte, die um Kernkraftwerke
errichtet wurden. Bei der Erforschung der Arbeitswelten in den Atomkraftwerken, die
mich zu Langzeitbeobachtungen direkt in die Betriebe führte, habe ich festgestellt,
dass meine bisherigen Vorstellungen falsch waren. Das war gar nicht die hermetische,
menschenfeindliche, kalte Umgebung des Atomstaatsobjekts, sondern eher ein
normales Industriearbeiterleben unter besonderen Umgebungsbedingungen, mit sehr
ausgefeilten Sicherheitsrepertoires. So hat sich langsam mein Koordinatensystem
verschoben.

Der zweite wichtige Riss in meinen Anti-AKW-Überzeugungen war der Klimawandel.
In der Abwägung zwischen den Energieträgern sind die Risiken der Kernenergie
wirklich relativ klein, und der auf uns zurollende Klimawandel zwingt uns, jedes
sinnvolle Instrument dagegen einzusetzen.

Rainer Moormann ist Kritiker der Atomindustrie. Sie sind überzeugte
Atomkraftbefürworterin. Zusammen haben Sie ein Memorandum für die
Laufzeitverlängerung für deutsche Atomkraftwerke veröffentlicht. In
einem „Making of“ des Memorandums beschreiben Sie die
vorangegangene Auseinandersetzung als harten „Boxkampf“. Wie haben
Sie zueinandergefunden?

Wir haben uns tatsächlich als scharfe Diskussionsantagonisten auf Twitter
kennengelernt. In einem bestimmten Moment haben wir dann aber innegehalten: Es
kann doch nicht sein, dass denkende Menschen sich wegen einer letztlich politisch-
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technischen Kontroverse gegenseitig fertigmachen. Die Verständigung hat erleichtert,
dass wir beide vom Klimawandel sehr beunruhigt sind und wir beide politisch eher
links der Mitte stehen.

Wir haben uns inhaltlich aufeinander zubewegt. Rainer Moormann war Experte für
Kernbrennstoffe im Kernforschungszentrum Jülich und ist mir zum Beispiel im
Bereich Atommüll fachlich voraus. Er wiederum hat anerkannt, dass ich mir im
Verlauf meiner technikhistorischen Forschungen eine gute Expertise über Fragen der
Reaktorsicherheit angeeignet habe. Auf der anderen Seite halten wir es beide für eine
nicht mehr zu leugnende Tatsache, dass die deutsche Energiewende nicht gelingt, also
die Klimaziele nicht erreicht.

Der Webfehler der Energiewende ist, dass man sich den Atomausstieg viel zu schnell
vorgenommen hat, während deswegen der Kohleausstieg viel zu lange dauert. Der
Kohleausstieg hängt an Speicherinfrastrukturen, die wir noch nicht haben. Am Ende
bleibt für Deutschland nur Gas aus Russland. In dieser Frage sollten die Osteuropäer
eigentlich ein Mitspracherecht haben.
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Krytyka z Berlina nie powinna powstrzymywać Polski
przed budową elektrowni jądrowych

nowakonfederacja.pl/krytyka-z-berlina-nie-powinna-powstrzymywac-polski-przed-budowa-elektrowni-jadrowych

Z dr Anną Veroniką Wendland rozmawia Leo Mausbach

Jest prawdopodobne, że Polska i Niemcy jako bezpośredni sąsiedzi
zderzą się z tak odmiennymi punktami widzenia w tej sprawie. Ale
Polska powinna bronić całkowicie pragmatycznie własnej decyzji,
szukać sojuszników i nie przejmować się hałasem z Berlina

Budowa elektrowni jądrowych jest przedmiotem dyskusji w Polsce od
ponad trzydziestu lat. W rzeczywistości budowa jest droga, kosztowna i
długa. Czy nowe elektrownie atomowe można po prostu wyczarować z
kapelusza?

Niemcy mogłyby nadal bez większych problemów eksploatować swoje elektrownie
jądrowe przez kolejne 15 lat, o co apeluję wraz z Rainerem Moormannem. Mamy know-
how i niezbędne zakłady. Kontynuowanie działalności nie będzie darmowe, w
niektórych miejscach trzeba by było dokonać modernizacji. Ale jedynym elementem,
którego nie można wymienić, są zbiorniki ciśnieniowe reaktorów. Komponenty te są w
bardzo dobrym stanie we wszystkich sześciu niemieckich elektrowniach jądrowych.

O wiele trudniej jest wejść na drogę wykorzystania energii jądrowej. Nie wystarczy
budowa elektrowni jądrowej, ale konieczne jest również stworzenie złożonej
infrastruktury składającej się z urzędów i regulacji prawnych oraz szkolenie kadr
specjalistów w dziedzinie energii jądrowej. Polska robi to od dłuższego czasu w
kontekście swoich badań jądrowych, ale nie w takim stopniu, aby uruchomić
gospodarkę jądrową. Nie chodzi tylko o inżynierów zajmujących się budową i
eksploatacją elektrowni, ale także o ekspertów w dziedzinie ochrony przed
promieniowaniem, administratorów i prawników, którzy znają prawo dotyczące
ochrony przed promieniowaniem, prawo jądrowe i prawo europejskie.

Polska stoi zatem przed poważnym wyzwaniem, ale wejście w energetykę jądrową nie
jest niemożliwe. Sukces zależy od woli społeczeństwa, aby zaangażować się w taką
długoterminową inwestycję. Elektrownia działałby przez 60-80 lat. Należałoby
zbudować kilka takich obiektów, żeby miało to sens. Znaczna część produkcji energii
elektrycznej, co najmniej 30 %, musiałaby pochodzić z tego źródła, w przeciwnym razie
nie spowodowałoby to znaczącego efektu dekarbonizacji. Należałoby więc zbudować co
najmniej sześć elektrowni jądrowych, zgodnie z planem polskiego rządu. Trzeba
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założyć 10 lat budowy, a także 5 lat planowania. W tej fazie rozruchu inwestuje się
dużo pieniędzy bez wytwarzania energii elektrycznej. Kraj musi być więc
zdeterminowany.

Koszt wejścia nie musi być jednak ogromny. Jeśli mogę udzielić porady: po pierwsze,
powinniśmy skupić się na jednym typie reaktora od samego początku i zbudować go
szeregowo, tak aby każdy nowy budynek mógł opierać się na wcześniejszych
doświadczeniach. Po drugie, ujednolicony proces zatwierdzania niezależny od
lokalizacji może zmniejszyć obciążenia administracyjne, zmniejszając koszty budowy
oraz pomagając uniknąć opóźnień. Po trzecie, warto wybrać producenta, który ma
wystarczające doświadczenie w budowie nowych elektrowni jądrowych. W tej chwili,
niestety, jest ich tylko trzech na świecie: Rosja, Korea i Chiny. Framatome z Francji i
Westinghouse z USA muszą najpierw ponownie udowodnić, że są w stanie budować
elektrownie jądrowe szeregowo; do tej pory ich projekty były obciążone opóźnieniami.
Dzięki swojemu EPR2 Francuzi chcą teraz udowodnić, że wyciągnęli wnioski z
początkowych problemów byłego niemiecko-francuskiego „europejskiego reaktora
wodno-ciśnieniowego”.

Prawdą jest, że obecnie prowadzi się wiele badań, zwłaszcza w USA, w dziedzinie
małych reaktorów modułowych lub reaktorów ciekłosolnych. Ale kraj, który chce wejść
w energetykę jądrową powinien wybrać niezawodne, sprawdzone, „nudne”
rozwiązania. Są to monoblokowe reaktory wodno-ciśnieniowe III generacji plus. Ale
oczywiście Polacy muszą sami o tym zdecydować .

Kilka miesięcy temu niemiecki rząd federalny i Komisja Europejska
przedstawiły ambitne strategie dotyczące wodoru. Od pewnego czasu
mówi się o wykorzystaniu samochodów elektrycznych jako
zdecentralizowanego systemu magazynowania energii. Tesla chce być
aktywna w USA nie tylko jako producent samochodów, ale także jako
zdecentralizowany operator sieci magazynowania. Czy wodór lub
zdecentralizowane sieci elektroenergetyczne i magazynowe nie mogą
również służyć jako backup dla odnawialnych źródeł energii?

Wodór jest uważany za wielkie źródło nadziei, ale wiele oczekiwań wobec niego jest
nierealistycznych. Technologia ta jest nadal bardzo kosztowna i nieefektywna. Jeżeli
energia wiatrowa jest wykorzystywana do zasilania elektrolizera produkującego wodór,
a wodór ten jest następnie metanizowany w biogazowni w celu ponownego
przetworzenia go na energię elektryczną w elektrowni gazowej, nie pozostaje wiele z
pierwotnej energii.

Pomysł, że dzięki „inteligentnej” sieci akumulatory e-samochodów staną się
wirtualnymi magazynami energii, jest również o wiele trudniejszy do realizacji, niż
sądzą jego zwolennicy. Pomysł przekształcenia akumulatorów samochodowych w bufor
do przechowywania energii odnawialnej, podczas gdy właściciele siedzą w biurze, nie
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bierze pod uwagę czynnika ludzkiego. Człowiek jest chaotyczny i nierozsądny,
nauczyłam się tego dobrze w technologii jądrowej. Ludzie, z wygody i egoizmu, nie
robią tego, co mają robić, nawet jeśli wiedzą, że byłoby dobrze.

Nikt nie kupuje samochodu, aby pomóc niemieckiej energetyce odnieść sukces, ale po
to, żeby dostać się z punktu A do B. Większość kierowców nie chce, aby ich samochód
był wirtualną elektrownią w ciągu dnia. Kiedy moja mama dzwoni do mnie
spontanicznie, aby przyjść na kawę i ciasto, chcę, aby w samochodzie było
wystarczająco dużo prądu, aby pokonać dystans, nawet jeśli rano wpisałam do
komputera pokładowego informację, że dzisiaj planuję tylko trasę do pracy i z
powrotem.

Ponadto istnieje czynnik bezpieczeństwa informatycznego, który nie został jeszcze w
wystarczającym stopniu uwzględniony. Ta cyfrowa kontrola milionów małych
generatorów i magazynów musi być zabezpieczona, ale to czyni ją kosztowną.
Przekonaliśmy się, jak ważne jest bezpieczeństwo cybernetyczne dla sieci
energetycznych na Ukrainie, gdzie technologia kontroli sieci została zaatakowana przez
hakerów.

Oczywiście mamy badania, które mówią nam, że do 2050 r. w Niemczech lub na
świecie można osiągnąć 100% odnawialnych źródeł energii. Jednak w takich
symulacjach małym drukiem jest napisane, na przykład, o całkowicie przesadzonym
założeniu wzrostu ekspansji fotowoltaiki i jej wsparcia państwowego, lub ogromnych
ilości energii gazowej jako zabezpieczenia. Dla Niemiec oznacza to jednak ostatecznie
Gazprom.

Pani jest historykiem Europy Wschodniej. Czy istnieją różnice między
Europą Wschodnią i Zachodnią w kontekście debaty na temat energii
jądrowej?

We wschodniej Europie prowadzone jest znacznie bardziej pragmatyczne myślenie.
Podczas ostatniej konferencji przedstawiciel czeskiego rządu rzeczowo stwierdził, że
Republika Czeska nie może budować morskich turbin wiatrowych, a zatem może
osiągnąć swoje cele klimatyczne tylko przez wykorzystanie elektrowni jądrowych. Nie
pomija przy tym trudności, takich jak np. ostateczne unieszkodliwianie odpadów
jądrowych. Jestem w kontakcie z polskimi działaczami na rzecz klimatu, którzy
również widzą to wszystko całkiem obiektywnie.

Istnieje również różnica wschód-zachód w Niemczech. Mieszkam w Lipsku we
wschodnich Niemczech i pracuję w Marburgu w zachodnich Niemczech. W Niemczech
Wschodnich stosunek do energii jądrowej nie jest tak emocjonalny; ruch
antynuklearny jest bardzo zachodnioniemiecki. Ale w debacie publicznej w Niemczech
przeważa ta zachodnioniemiecka perspektywa.

3/5



Niemieccy przeciwnicy energii jądrowej mają swój katechizm, którego się trzymają w
każdej dyskusji: Czarnobyl, Fukushima, odpady jądrowe, bomba atomowa. Wypadki
jądrowe w Czarnobylu i Fukushimie byłyby technicznie niemożliwe w niemieckich
reaktorach jądrowych. A poszukiwaniu ostatecznego składowiska odpadów
nuklearnych w Niemczech nadaje się charakter mistyczny. Budowa bezpiecznego
magazynu jest kosztowna i długa, ale możliwa. Już dawno mieliśmy magazyny wysoce
toksycznych odpadów chemicznych – także te odpady muszą być trzymane z dala od
biosfery na zawsze. Chociaż składowanie odpadów promieniotwórczych jest trudnym
zadaniem ze względu na wytwarzanie ciepła i efekty promieniowania, to jest ono
możliwe. A budowa elektrowni jądrowej to bardzo drogi, skomplikowany sposób na
zdobycie materiału na bombę atomową. Pluton reaktorowy nie jest środkiem wyboru
dla państw, które chcą budować precyzyjne rakiety jądrowe, ponieważ jego skład
izotopowy negatywnie wpływa na jakość wybuchu. Twierdzi się, że terroryści mogą być
również zadowoleni z plutonu reaktorowego, ale to też można uzyskać tylko po
procesie przetwarzania. Pomysł, że terroryści mogą kraść materiały rozszczepiane z
elektrowni jądrowej, jest absurdalny, biorąc pod uwagę wysoki poziom zabezpieczeń.

Debata nad transformacją systemu energetycznego w Niemczech jest
uważnie śledzona w Polsce. Istnieją obawy, że Niemcy będą zwalczać
wykorzystanie energii jądrowej w UE. Odkąd Niemcy przestawiają swoją
gospodarkę na odnawialne źródła energii, wielu obawia się konfliktu
interesów, gdy Polska buduje elektrownie jądrowe. Czy obawy Polaków są
uzasadnione?

Jako historyk chciałabym odnieść się do podstawowych dokumentów transformacji
energetycznej, ustaleń Komisji Etyki w sprawie stopniowego wycofywania energii
jądrowej oraz sprawozdania Komisji Stopniowego Wycofywania Węgla. Są one kluczem
do zrozumienia motywacji niemieckiej transformacji energetycznej.

W tych dokumentach od samego początku znajdują się trzy motywy. Pierwszym
motywem jest pewien „mesjanizm”: Niemcy powinny iść do przodu i pokazać, jak
zaopatrywać państwo przemysłowe tylko z odnawialnych źródeł energii. Tym razem
Niemcy mają być w czołówce ruchu mającego na celu uratowanie planety, zamiast
zalewać połowę planety swoimi armiami.

Wiąże się z tym drugi motyw, „zastępczy patriotyzm”. Wielokrotnie mówi się o
„wspólnym dziele” w celu doprowadzenia do transformacji energetycznej. Jest to
również powód, dla którego niektórzy Niemcy są tak entuzjastycznie nastawieni do
transformacji energetycznej. I po trzecie, chodzi o „niemiecki biznes”, czyli nadzieję, że
Niemcy, jako pionier w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, zarabiają dzięki swojej
pozycji lidera technologicznego.

Polacy nie są więc całkowicie w błędzie, jeśli nie są w pełni przekonani o czystym
niemieckim altruizmie.
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Ale pytanie o to, jak UE będzie pozycjonować się w kwestii energii jądrowej, nie zależy
tylko od Niemiec. Ostatnio część polityków niemieckich lobbowała na rzecz usunięcia
energii jądrowej z unijnej Green Taxonomy. Green Taxonomy Unii Europejskiej zależy
od tego, czy projekt kwalifikuje się jako inwestycja zrównoważona. Jest jednak wiele
krajów UE, które uważają energię jądrową za skuteczny środek przeciwdziałania
zmianom klimatu, takich jak Francja, Holandia, Czechy, Słowacja, Węgry, Finlandia i
Szwecja. Jest więc głos w sprawie energii jądrowej, który staje się coraz głośniejszy
wraz z rosnącym zagrożeniem zmianami klimatu.

Jest prawdopodobne, że Polska i Niemcy jako bezpośredni sąsiedzi zderzą się z tak
odmiennymi punktami widzenia w tej sprawie. Ale Polska powinna bronić całkowicie
pragmatycznie własnej decyzji, szukać sojuszników i nie przejmować się hałasem z
Berlina. Berlin również nie osiąga wszystkiego, co chciałby osiągnąć. Do moich
polskich przyjaciół zawsze mówię: kiedy uruchomicie pierwszą elektrownię atomową,
przyjdę na otwarcie z bukietem kwiatów z czarno-czerwono-złotą wstążką.
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Nowa Konfederacja

Kritik aus Berlin sollte Polen nicht vom Bau von
Atomkraftwerken abhalten

nowakonfederacja.pl/kritik-aus-berlin-sollte-polen-nicht-vom-bau-von-atomkraftwerken-abhalten

Mit Dr. Anna Veronika Wendland spricht Leo Mausbach

Es ist wahrscheinlich, dass Polen und Deutschland mit so
unterschiedlichen Sichtweisen von zwei direkten Nachbarn in dieser
Frage aneinandergeraten. Doch Polen sollte völlig pragmatisch die
eigene Entscheidung vertreten, sich Verbündete suchen und sich
nicht vom Getöse aus Berlin beeindrucken lassen.

Schon seit über dreißig Jahren wird in Polen der Bau von
Atomkraftwerken diskutiert. Tatsächlich ist der Bau teuer, aufwendig und
langwierig. Lassen sich neue Kernkraftwerke einfach so aus dem Hut
zaubern?

Deutschland könnte seine Kernkraftwerke ohne große Probleme noch 15 Jahre
weiterbetreiben, wie ich mit Rainer Moormann fordere. Wir haben das Knowhow und
die Anlagen. Ein Weiterbetrieb ist nicht umsonst zu haben, man müsste an manchen
Stellen aufrüsten. Aber der einzige Bestandteil, den man nicht austauschen kann, ist
der Reaktordruckbehälter. Diese Komponenten sind in allen sechs deutschen
Atomkraftwerken in einem sehr guten Zustand.

Es ist viel schwieriger, in die Nutzung der Kernkraft einzusteigen. Es reicht nicht, ein
Kernkraftwerk zu bauen, sondern man muss auch eine komplexe Infrastruktur aus
Behörden und Regelwerken erschaffen und kerntechnischen Spezialistennachwuchs
ausbilden. Das macht Polen im Rahmen seiner Kernforschung schon seit langem, aber
nicht in dem Ausmaß, das man braucht, um eine Kernenergiewirtschaft zum Laufen zu
bringen. Es geht nicht nur um Ingenieure für Bau und Betrieb der Anlagen, sondern
auch um Strahlenschutzexperten, Verwaltungsleute und Juristen, die sich im
Strahlenschutzrecht, Atomrecht und Europarecht auskennen.

Polen steht also vor einer großen Herausforderung, aber der Einstieg in die Atomkraft
ist nicht unmöglich. Der Erfolg steht und fällt mit dem Willen einer Gesellschaft, sich
auf eine solche Langfristentscheidung einzulassen. Eine Anlage würde 60-80 Jahre
laufen. Der große Aufwand rechtfertigt nur den Bau von mehreren Anlagen. Ein
nennenswerter Anteil der Stromerzeugung, mindestens 30%, müsste aus der
Atomkraft kommen, sonst bringt der Einstieg keinen nennenswerten
Dekarbonisierungseffekt. Mindestens sechs Kernkraftwerke, wie von der polnischen
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Regierung geplant, müssten es schon sein. Man muss mit 10 Jahren Bauzeit rechnen,
außerdem mit 5 Jahren Planungszeit. In dieser Anschubphase wird viel Geld
investiert, ohne Strom zu produzieren. So viel Durchhaltevermögen muss ein Land
haben.

Die Kosten eines Einstiegs müssen nicht aus dem Ruder laufen. Wenn ich einen Rat
geben darf: Erstens sollte man sich von vornherein auf einen Reaktortyp konzentrieren
und in Serie bauen, sodass man bei jedem Neubau auf den vorherigen Erfahrungen
aufbauen kann. Zweitens kann ein vereinheitlichtes standortunabhängiges
Genehmigungsverfahren den Verwaltungsaufwand reduzieren, was Baukosten senkt,
da Verzögerungen vermieden werden. Drittens sollte man einen Hersteller wählen, der
ausreichend Routine im Bau von neuen Atomkraftwerken hat. Im Moment sind das
leider weltweit nur drei: die Russen, die Südkoreaner und die Chinesen. Framatome
aus Frankreich und Westinghouse aus den USA müssen erst wieder beweisen, dass sie
in der Lage sind, Atomkraftwerke in Serie zu bauen, bislang waren ihre Projekte von
Verzögerungen belastet. Die Franzosen wollen mit ihrem EPR2 nun beweisen, dass sie
aus den Kinderkrankheiten des ehemals deutsch-französischen „europäischen
Druckwasserreaktors“ gelernt haben.

Zwar wird derzeit vor allem in den USA viel geforscht im Bereich der Small-Modular-
Reaktoren oder Flüssigsalzreaktoren. Aber ein Land, das neu in die Atomkraft
einsteigen möchte, ist gut beraten, zuverlässige, bewährte, „langweilige“ Lösungen zu
wählen. Und das sind Monoblock-Druckwasserreaktoren der dritten Generation Plus.
Aber das müssen die Polen natürlich selbst entscheiden.

Die deutsche Bundesregierung und die EU-Kommission haben vor
wenigen Monaten ambitionierte Wasserstoff-Strategien vorgelegt. Schon
länger wird über die Nutzung von Elektroautos als dezentrale
Stromspeicher gesprochen. Tesla will in den USA nicht nur als Autobauer,
sondern auch als dezentraler Speichernetzbetreiber aktiv werden.
Können nicht auch Wasserstoff oder dezentrale Strom- und Speichernetze
als Backup für die Erneuerbaren Energien dienen?

Wasserstoff gilt als großer Hoffnungsträger, aber viele der Erwartungen sind
unrealistisch. Die Technologie ist noch sehr teuer und ineffizient. Wenn mit
Windstrom ein Elektrolyseur betrieben wird, der Wasserstoff produziert, und dieser
dann in einer Biogasanlage methanisiert wird, um in einem Gaskraftwerk
rückverstromt zu werden, bleibt von der ursprünglichen Energie nicht mehr viel übrig.

Auch die Hoffnung, dass man durch „smarte“ Vernetzung die Autobatterien der E-
Mobile zu virtuellen Energiespeichern machen kann, ist viel voraussetzungsvoller, als
die Befürworter glauben. Die Idee, Autobatterien zu Pufferspeichern für die
Erneuerbaren zu machen, während die Besitzer im Büro sitzen, verkennt den Faktor
Mensch. Der Mensch ist chaotisch und unvernünftig, das habe ich in der Kerntechnik
gut kennengelernt. Menschen machen aus Bequemlichkeit und Egoismus nicht das,
was sie tun sollen, obwohl sie wissen, dass es gut wäre.
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Niemand kauft sich ein Auto, um der deutschen Energiewende zum Erfolg zu
verhelfen, sondern um von A nach B zu kommen. Die meisten Fahrer wollen gar nicht,
dass ihr Auto tagsüber ein virtuelles Kraftwerk ist. Wenn meine Mutter spontan anruft,
damit ich auf Kaffee und Kuchen vorbeikomme, dann will ich, dass im Auto dafür
noch genügend Strom ist, um den Weg zurückzulegen, auch wenn ich morgens
eingegeben habe, dass ich heute nur Hin- und Rückweg zur Arbeit plane.

Dazu kommt noch der Faktor IT-Sicherheit, der bislang noch nicht ausreichend
berücksichtigt wird. Diese digitale Steuerung von Millionen von Kleinerzeugern und -
speichern muss abgesichert werden – doch das macht sie teuer. Wie überlebenswichtig
Cybersecurity für Energienetze ist, haben wir in der Ukraine erlebt, wo die
Netzleittechnik von Hackern angegriffen wurde.

Wir haben natürlich Studien, die uns sagen, 100% Erneuerbare seien in Deutschland
oder auch weltweit bis 2050 erreichbar. Doch im Kleingedruckten von solchen
Simulationen steht dann z.B. eine völlig übersteigerte Vorannahme der Steigerung des
Photovoltaik-Ausbaus und seiner staatlichen Förderung, oder immense Mengen an
Gaskraft zur Absicherung. Das heißt für Deutschland aber am Ende Gazprom.

Sie sind Osteuropa-Historikerin. Gibt es Unterschiede zwischen Ost- und
Westeuropa in Hinblick auf die Kernenergie-Diskussion?

Im östlichen Europa wird viel pragmatischer gedacht. In einer Konferenz, an der ich
zuletzt teilgenommen habe, stellte ein tschechischer Regierungsvertreter nüchtern
fest, dass Tschechien keine Offshore-Windkraftanlagen bauen, und seine Klimaziele
deshalb nur mit Kernkraftwerken erreichen kann. Dabei übersieht er nicht die
Schwierigkeiten, wie z.B. die Endlagerung von Atommüll. Ich bin mit polnischen
Klimaschützern in Kontakt, auch die sehen das alles ganz sachlich.

Auch in Deutschland gibt es einen Ost-West-Unterschied. Ich wohne im ostdeutschen
Leipzig und arbeite aber im westdeutschen Marburg. In Ostdeutschland ist die
Haltung zu Atomkraft nicht so emotional, die Anti-Atomkraft-Bewegung ist sehr
westdeutsch geprägt. Aber im öffentlichen Diskus in Deutschland überwiegt die
westdeutsche Perspektive.

Die deutschen Atomgegner haben einen Katechismus, der in jeder Diskussion gebetet
wird: Tschernobyl, Fukushima, Atommüll, Atombombe. Dabei wären die Atomunfälle
Tschernobyl und Fukushima in deutschen Atommeilern technisch unmöglich gewesen.
Auch die Suche nach einem Endlager für Atommüll wird in Deutschland mystifiziert.
Der Bau eines sicheren Endlagers ist teuer und langwierig, aber möglich. Für
hochtoxischen chemischen Müll haben wir längst ein Endlager – auch dieser Müll
muss auf ewig von der Biosphäre ferngehalten werden. Atommüll-Endlagerung ist
wegen Wärmeentwicklung und Strahlungswirkungen zwar eine anspruchsvolle
Aufgabe, aber eine lösbare. Und der Bau eines Atomkraftwerks ist ein denkbar teurer,
umständlicher Weg, um an Material für eine Atombombe zu kommen.
Reaktorplutonium ist für Staaten, die nukleare Präzisionsraketen bauen wollen, nicht
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das Mittel der Wahl, weil seine Isotopenzusammensetzung die Qualität der Explosion
negativ beeinflusst. Es wird eingewendet, dass Terroristen auch mit Reaktorplutonium
zufrieden sein könnten, aber auch dieses erhält man erst nach einem
Verarbeitungsprozess. Die Idee, Terroristen könnten spaltbares Material aus einem
KKW stehlen, ist angesichts der hohen Sicherheitsvorkehrungen absurd.

Die Energiewende-Diskussion in Deutschland wird in Polen genau
verfolgt. Man hat die Sorge, dass Deutschland in der EU die Nutzung der
Kernenergie bekämpft. Da Deutschland seine Wirtschaft auf Erneuerbare
umstellt, befürchten viele einen Interessensgegensatz, wenn Polen
Atomkraftwerke baut. Sind die Sorgen der Polen berechtigt?

Als Historikerin möchte ich hierzu auf die Basistexte der Energiewende verweisen, den
Befund der Ethikkommission zum Atomausstieg und den Bericht der
Kohleausstiegskommission. Sie sind der Schlüssel, um die Motivation hinter der
deutschen Energiewende zu verstehen.

In diesen Dokumenten finden sich von Anfang an drei Motive. Das erste Motiv ist ein
gewisser „Messianismus“: Deutschland soll vorangehen und zeigen, wie man einen
Industriestaat nur aus Erneuerbaren Energieträgern versorgt. Diesmal soll
Deutschland an der Spitze einer Bewegung stehen, die den Planeten retten soll, anstatt
den halben Planeten mit seinen Armeen zu überrennen.

Im Zusammenhang damit steht das zweite Motiv, der „Ersatz-Patriotismus“. Es wird
immer wieder vom „Gemeinschaftswerk“ Energiewende gesprochen. Dies ist auch der
Grund, warum eine bestimmte Generation von Deutschen so von der Energiewende
begeistert ist. Und drittens geht es um den „Standort Deutschland“, also die Hoffnung,
dass Deutschland als Vorreiter im Bereich der Erneuerbaren Energien an seiner
Technologieführerschaft verdienen wird.

Die Polen liegen also nicht ganz falsch, wenn sie vom reinen deutschen Altruismus
nicht uneingeschränkt überzeugt sind.

Die Frage, wie sich die EU zur Kernenergie positionieren wird, hängt aber nicht nur an
den Deutschen. Zuletzt haben deutsche Politiker viele Räder in Bewegung gesetzt, um
die Kernenergie aus der Green Taxonomy der EU zu streichen. Von der Green
Taxonomy der EU hängt ab, ob ein Projekt als nachhaltige Investition förderfähig ist.
Aber es gibt viele EU-Länder, die die Atomkraft für ein probates Mittel halten, um den
Klimawandel zu bekämpfen, wie Frankreich, die Niederlande, Tschechien, die
Slowakei, Ungarn, Finnland oder Schweden. Es gibt also eine Stimme für die
Atomkraft, die mit der wachsenden Bedrohung durch den Klimawandel immer lauter
wird.

Es ist wahrscheinlich, dass Polen und Deutschland mit so unterschiedlichen
Sichtweisen von zwei direkten Nachbarn in dieser Frage aneinandergeraten. Doch
Polen sollte völlig pragmatisch die eigene Entscheidung vertreten, sich Verbündete
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suchen und sich nicht vom Getöse aus Berlin beeindrucken lassen. Auch Berlin
erreicht nicht alles, was es gerne erreichen möchte. Zu meinen polnischen Freunden
sage ich immer: wenn ihr das erste AKW in Betrieb nehmt, komme ich mit einem
Blumenstrauß mit schwarz-rot-goldenem Band zur Eröffnung.
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Transport w czasach kryzysowych
nowakonfederacja.pl/transport-w-czasach-kryzysowych

Z dr. Michałem Beimem rozmawia Marta Roels

Jeśli po koronawirusie nie naprawimy regionalnego transportu publicznego, to
będziemy mieli nie tylko ogromne obszary wykluczenia komunikacyjnego, ale i biedy

Zacznijmy od obecnej sytuacji: w czasach covidowych mamy do czynienia z
odwróceniem trendu na ekologiczne środki transportu i powrotem do
przemieszczania się prywatnymi samochodami. Czy w niedalekiej
przyszłości będzie więcej samochodów, a może to tylko przejściowa faza?

Jeśli chodzi o trendy w transporcie, to mamy trzy istotne. Pierwszy to taki, że coraz
mniej go potrzebujemy, ponieważ przyzwyczailiśmy się do różnego rodzaju zdalnych
czynności (od konferencji poprzez pracę i naukę) i część z nich zostanie z nami na stałe.
Nie dotyczy to telepracy, gdyż jest ona o tyleż uciążliwa, iż nie zawsze mamy w domu
warunki – współmałżonkowie czy dzieci nie zawsze rozumieją jej ideę, traktują osobę,
która pracuje z domu, jakby była tylko częściowa zajęta zawodem, a częściowo dostępna
na potrzeby domowe. Dla wielu osób taka sytuacja jest bardzo męcząca i tęsknią za
powrotem do biura. Moim zdaniem w znaczącej mierze powróci normalny tryb pracy,
szkół czy uniwersytetów i ludzie zaczną znowu jeździć w te miejsca. Tęsknimy również
za kontaktami społecznymi, za studentami z grupy czy nieformalnymi więziami w pracy.
Tak zwane rozmowy nad ekspresem do kawy bywają bardzo twórcze – często rodzą się
przy nich dobre pomysły oraz dyskutuje się na wiele ważnych tematów. Przy oficjalnych
spotkaniach na komunikatorach internetowych klikamy tylko „rozłącz” i na tym nasze
spotkania się kończą.

Jednakże to, co zostanie z nami na stałe, to telekonferencje – zamiast delegować dwie
osoby z Krakowa do Warszawy i za same bilety na pociąg w obie strony płacić 600
złotych, doliczając do tego diety i stratę czasu, lepiej będzie pracodawcom pozwolić
pracownikom na zrobienie kawy, a potem omówienie ważnych kwestii przez internet.
Wpłynie to również na podróże dalekobieżne, gdyż ludzie będą mniej chętnie korzystać
z pociągów czy samochodów. Elementem, który z nami również zostanie, są e-zakupy.
Firmy kurierskie i wysyłkowe mają świetne obroty i ludzie coraz częściej korzystają z ich
usług. Praca natomiast w większości wróci do normy, choć warunki nieco się zmienią –
firmy zmniejszą powierzchnie, ponieważ część pracowników zostanie jednak przy pracy
zdalnej.

Druga tendencja to wzrost zainteresowania zdrowiem i to nie tylko pod kątem
pandemii, ale też w kwestii codziennych zachowań. Od Ameryki Południowej, przez USA
i Europę po Nową Zelandię zwiększyła się liczba osób poruszających się pieszo i
rowerem. Pop-up bicycle lanes, czyli nasze tymczasowe drogi rowerowe albo, mówiąc
złośliwie, covidówki okazały się ogromnym sukcesem. Tam, gdzie powstały, wzrósł ruch
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rowerowy i ten trend zostanie z nami na długo, bo ludzie są świadomi, iż przebieg
koronawirusa jest cięższy dla osób otyłych. Przełożenie tego zjawiska na transport
wymusi u nas zwiększoną aktywność fizyczną, co samo w sobie jest bardzo dla
wszystkich korzystne.

Ostatnia tendencja dotyczy komunikacji miejskiej, która rzeczywiście jest przegrana,
ale nie tak, że wszyscy przesiądziemy się nagle do samochodów. Auto będzie wyborem
osób niemających alternatywy jak ścieżki rowerowe albo małe odległości, które można
pokonać pieszo. Tutaj samochód może być tymczasowym rozwiązaniem, ponieważ także
miasta są ograniczone – gdyby po powrocie studentów, uczniów oraz pracowników
biurowych wszyscy zdecydowali się jeździć samochodami, to miasta nie byłyby w stanie
„udźwignąć” tak dużego ruchu.

Innym ważnym zjawiskiem, z którym będą się musiały zmierzyć państwa, jest
zanieczyszczenie powietrza. Badania prowadzone na całym świecie, a głównie we
Włoszech, wykazały pewną korelację przebiegu zachorowań ze smogiem. Jeśli te
hipotezy zostaną potwierdzone, to nadejdzie czas na ogromną rewolucję
transportową. W Polsce mamy mieszane źródła smogu, więc zmiana dotyczyć będzie
zarówno ogrzewania (często pali się w piecach opałami niskiej jakości), jak i
samochodów, ponieważ jeździ się jeszcze starymi dieslami, które w Niemczech nie mogą
już wjeżdżać do stref zielonych, bo nie spełniają normy Euro 4. Te samochody są już
niedopuszczalne za naszą zachodnią granicą, a my wciąż sprowadzamy je do siebie i
używamy przez wiele lat.

Obserwujemy także istny rozkwit firm kurierskich. Myśli pan, że będzie to
tendencja rosnąca lawinowo czy jednak ludzie wrócą do tradycyjnych
sklepów offline, kiedy w końcu będą mieć taką możliwość?

Myślę, że zawsze są pewne limity wzrostu, niemniej jednak pewna bariera
psychologiczna została przez lockdown przekroczona. Wiele starszych osób nie
wiedziało, jak można kupować odzież online – czy będzie ją można zwrócić po
przymierzeniu i dostać pieniądze z powrotem? Młode osoby miały oczywiście to
zaufanie wcześniej, ponieważ giganci internetowi od Amazona po Zalando świetnie
opanowali kwestię zwrotów i bezpieczeństwa zakupów internetowych.

Prawdą jest także to, iż wiele osób lubi tradycyjne zakupy i w nich chodzi bardziej o
przeżycie – nie dobranie właściwego rozmiaru, ale dotknięcie, doświadczenie produktu.
Moim zdaniem handel tradycyjny będzie się musiał zamienić w hybrydowy –
 będą to sklepy fizycznie otwarte dla klientów, którzy mają takie potrzeby, ale główna
sprzedaż skoncentrowana zostanie jednak w sieci. Przykładowo cała zabawa z wyborem
telefonu komórkowego polega na tym, żeby przyjść, zobaczyć go na żywo, poużywać,
wypróbować różne funkcje, ponieważ mało kto kieruje się parametrami urządzenia, a
bardziej liczy się emocja związana z danym produktem, zaś sprzedaż online tego nie
daje. Inna kwestią są sklepy spożywcze, ponieważ handel żywnością nie przyjął się tak w
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Polsce, jak i w Europie w formie internetowej. Jesteśmy przywiązani do wybierania
świeżego pieczywa czy owoców, ale odzież, artykuły przemysłowe albo książki jesteśmy
już w stanie spokojnie kupować w internecie.

Z punktu widzenia środowiska firmy kurierskie są też świetną okazją do elektryfikacji
transportu. Niemcy już 10 lat temu wymyślili, iż to ich pierwszy samochód elektryczny
ma być zrobiony właśnie na potrzeby firm kurierskich. Na uniwersytecie w Akwizgranie
powstał startup, który stworzył takie auto pod nazwą StreetScooter. Ich działalność
trochę się załamała, gdyż DHL nabył ich udziały, co spowodowało, iż inne firmy jak DPD
nie chcą kupować pojazdów od konkurencji, więc będą czekać na ofertę od neutralnych
firm jak Mercedes czy VW, jednak wciąż jest to ważny przełom w transporcie towarów.

Tutaj jest w istocie najlepszy efekt samochodów elektrycznych – dla jednostki nie
ma aż tak dużej różnicy cenowej, kiedy dojeżdża do pracy albo jedzie do sklepu, co w
sumie daje około godzinę dziennie, ale już auta kurierskie są w ruchu nawet kilkanaście
godzin na dobę, więc to one mogą najwięcej zaoszczędzić na paliwie. Pojawia się
pytanie, dlaczego Polska nie poszła śladem Niemiec i nie pomyślała o samochodach
elektrycznych na przykład dla Poczty Polskiej, żeby zmniejszyć jej koszty utrzymania?
Mogłyby one dojeżdżać z jednej dzielnicy do drugiej, a w czasie załadowywania paczek
ładować akumulator.

Kiedy mówimy o samochodach elektrycznych, chciałabym przytoczyć
następującą analizę: „Szwedzki Instytut Środowiska (IVL) na zlecenie
szwedzkiego Ministerstwa Transportu i szwedzkiej Agencji Energii
przeprowadził badania wpływu na środowisko baterii litowo-jonowych,
które dzisiaj używane są w samochodach
elektrycznych i hybrydowych. Badania wykazały, że wyprodukowanie 1
kWh pojemności akumulatora generuje od 150 do 200 kg CO2, który
emitowany jest do atmosfery przez zakład produkcyjny. Tymczasem jeden
z popularniejszych dzisiaj samochodów elektrycznych, czyli Nissan Leaf ma
akumulatory o pojemności 30 kWh, zaś stanowiąca wzór auta elektrycznego
Tesla model S – 100 kWh”, co jest de facto bardzo szkodliwe dla
środowiska. Jak się pan na to zapatruje?

Popularność polityczna samochodów elektrycznych ma dwie przyczyny. Po pierwsze nie
ma emisji punktowej w miastach, które są obszarami problematycznymi. Tam kumuluje
się smog, a dzięki silnikom elektrycznym nie wydzielają się dodatkowo zanieczyszczenia
takie jak: pyły, tlenki azotu, tlenki siarki, węglowodory, a w skrajnych przypadkach
złego spalania nawet sadza i tym samym zanieczyszczenia znikają z metropolii. Jest to
istotny element w ocenie polityków bogatej północy.

Po drugie elektromobilność daje niezależność energetyczną – kraje są w stanie
same produkować prąd i nie muszę kupować ropy albo benzyny płacąc innym. Państwa
muszą zatem ponieść pewne nakłady, żeby przejść na energię elektryczną, ale zyskują
tym brak bycia zależnym od innych.
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Kolejną ciekawą odsłoną elektromobilności jest rower elektryczny, który według
definicji wymaga wysiłku mięśniowego, ale jest wspomagany silnikiem na prąd.  Za
niewielką dopłatą zyskujemy nowy środek transportu dla seniorów czy mieszkańców
obszarów górzystych. Badania holenderskie z 2015 roku pokazują, że rowery elektryczne
wydłużają zasięg podróży rowerem w ogóle, ponieważ użytkownicy nie są zmęczeni
jazdą i mogą pokonać dużo dłuższy dystans niż tradycyjnym jednośladem.

A jak widzi pan przyszłość (zwłaszcza tanich) linii lotniczych po
koronawirusie? Czy większość z nich zniknie albo radykalnie zmniejszy
koszty zatrudnienia? Co sądzi pan o słynnym szwedzkim wstydzie przed
lataniem (szw. flygskam, ang. flight shaming)?

Jak twierdzą sami prezesi tanich linii, ich sytuacja jest bardzo dobra, ponieważ mają
duże rezerwy gotówkowe i o ich los raczej bym się nie obawiał. Te firmy zawsze znajdą
sobie lukę – jeśli odpadnie klient, który robi city breaki, bo podróże kojarzą mu się teraz
z tym, że ktoś gdzieś wyjechał i zaraził się koronawirusem, to będą one myśleć nad
innymi modelami np. półbiznesowymi. Z kolei państwowe linie lotnicze będą
patrzeć błagalnym okiem na rządy i o tym trudno mówić, ponieważ są to bardziej
decyzje polityczne niż rynkowe.

Flight shaming jest rzeczywiście coraz bardziej widoczny, ponieważ ludzie zaczynają
dostrzegać wpływ samolotów na środowisko – ile dwutlenku węgla i hałasu pochodzi z
latania. Moim zdaniem jest to duża szansa dla kolei, jeśli zostanie ona dostrzeżona,
ponieważ ludzie nie chcą latać, ale nie chcą też poświęcać całego dnia na dojazd. Może to
być powrót pociągów nocnych w nowej formie.

W 2016 roku młody żeński zarząd kolei austriackich podjął decyzję o przejęciu
likwidowanych przez Deutsche Bahn sieci połączeń nocnych oraz opracowaniu nowej
bardzo atrakcyjnej marki Nightjet i to się przyjęło. Eksperyment ten zaczął przynosić
duże zyski i dziś mówi się, że pociągi nocne mają ogromną szansę na funkcjonowanie w
każdym miejscu, jeśli osiągną średnią prędkość ponad 100 km/h, przy maksymalnych
prędkościach 200-230 km/h. Taki pociąg umożliwiałby przykładowo wyjazd o 18 z
Warszawy i przyjazd do Brukseli przed 8 rano tak, że na 9 można już iść do pracy, a po
drodze przejeżdżając przez Berlin, Zagłębie Ruhry i Kolonię. W Polsce byłby to produkt
à la nocne koleje dużych prędkości.

Wracając do tematów około covidowych, to jak zmieniły się łańcuchy
dostaw w czasie pandemii? Czy zostały już na dobre przerwane? Czy teraz
będzie trzeba myśleć nad krótkimi łańcuchami dostaw?

Transport dalekobieżny nie tylko funkcjonuje, ale nawet ma się dobrze.
Wiele produktów jest dalej sprowadzanych z Azji i nie tylko z Chin. Natomiast jest
pewna tendencja, żeby uniezależniać się od odległych przedsiębiorstw. Symbolem tego
był eksperyment przeprowadzony przez Adidasa, który założył w Niemczech fabrykę
obuwia, która była w pełni zrobotyzowana, a pracownicy nadzorowali tylko maszyny. W
pewnym momencie władze koncernu doszły do wniosku, że produkcja idzie bardzo
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dobrze, ale wdrożenie robotów do zrobienia nowego modelu butów jest trudniejsze niż
poproszenie o to szewca z fabryki w Chinach, Bangladeszu czy Wietnamie. Tuż przed
pandemią Adidas rozważał zamknięcie zautomatyzowanej fabryki, ale teraz wciąż
jeszcze czekamy na oficjalną decyzję biznesową po pandemii. Krótko mówiąc, nie
jesteśmy w stanie bez większych kosztów szybko zamienić chińskiej siły roboczej na tę z
krajów unijnych, ponieważ to się nie opłaca. Jest także ryzyko, że kraje mające know-
how w dziedzinie automatyzacji, wygrają ten pojedynek i do nich zostanie przeniesiona
produkcja.

Z punktu widzenia krajów takich, jak Polska, których pozycja konkurencyjna jest mocno
budowana na taniej sile roboczej, jest to zmiana dosyć ryzykowna. Dlaczego fabryka
koncernu miałaby być zlokalizowana u nas, gdy mogłaby być blisko siedziby np. w
Holandii? Jeśli potrzebujemy tylko kilkunastu osób do nadzorowania, to zawsze można
je ściągnąć do kraju z biedniejszych miejsc.

Szacuje się, że przez lockdown polska gospodarka traci dziennie 420 mln
złotych dziennie. Jaki będzie to miało wpływ na rozwój transportu, a także
na wykluczenie komunikacyjne wsi i małych miasteczek?

To już ma duży wpływ, ponieważ każdy, nawet przejściowy lockdown powoduje
usuwanie połączeń PKS, które przewoziły ludzi w dni szkolne. Poza uczniami,
jeździły nimi osoby, które w trakcie dnia umawiały wizyty u lekarza, jeździły na zakupy
itd. Tacy ludzie będą teraz zupełnie wykluczeni. Jeśli Polska będzie chciała wyjść z
kryzysu gospodarczego spowodowanego zamknięciem, to najtańszym sposobem
aktywizacji zawodowej będzie zapewnienie możliwości dojazdu autobusami do miejsc,
gdzie jest praca.

Jeśli po koronawirusie nie naprawimy regionalnego transportu
publicznego, to będziemy mieli nie tylko ogromne obszary wykluczenia
komunikacyjnego, ale i biedy. To, że dziś przy dobrze rozwiniętej gospodarce
pracodawcy są w stanie płacić więcej niż płaca minimalna i kilku mieszkańców
prowincji stać, żeby zrzucić się na dojeżdżanie do pracy jednym samochodem nie
znaczy, iż to samo będzie do zrealizowania za rok czy dwa, kiedy skutki kryzysu będą
większe.

Mam też nadzieję, że nie przyjdzie katastrofa i nie załamie się przykładowo rynek
mieszkaniowy w Polsce, bo są i takie prognozy ekonomiczne. Są też inne problemy
wynikające z nieudolności władzy, jak nielogiczny pomysł zamykania lasów i parków,
podczas gdy w Niemczech minister środowiska wręcz zachęcał do chodzenia do lasów
przy utrzymywaniu dystansu. W Polsce wywołało to ogromną falę zainteresowania
domkami z ogrodem, ponieważ tego rząd nie mógł jeszcze zakazać. Kolejnym rezultatem
tego absurdu było ogólne zwątpienie Polaków w problem pandemii jako takiej.

Jest też kolejny niebezpieczny trend – przedmieścia, które powoli stawały się
dostępne cenowo, gdyż słabło nimi zainteresowanie, przestały tanieć, a ludzie ponownie
zaczęli masowo rozważać rezygnację z mieszkania w centrum na rzecz tych domostw
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oddalonych, ale bardziej przestronnych i posiadających własne działki. Ceny poza
miastem poszły bardzo do góry, a mimo to nie ustał na nie popyt, podczas gdy
mieszkania zaczęły tracić na wartości. Efektem może być większe niż dotychczas
rozproszenie urbanistyczne.

Przejdźmy teraz do planowania przestrzennego – jak ocenia pan
działalność aktywistów miejskich, którzy pragną zlikwidować albo
radykalnie zmniejszyć ilość prywatnych samochodów w miastach? To
zjawisko międzynarodowe, ale czy aby nie utopia…?

Pełna likwidacja ruchu samochodowego jest utopią. W literaturze specjalistycznej mówi
się, że jest około 5-10% ruchu samochodowego w ogóle podróży, który jest niezbędny do
funkcjonowania miasta. Natomiast jest wiele sposobów, dzięki którym można
zmienić zbędny ruch samochodowy – jadący do pracy lekarz albo prawnik nie
musi brać samochodu, wystarczy, że ma ze sobą sakwę, plecak i pojedzie rowerem lub
tramwajem, jednak nie zawsze jest to możliwe.

Świetną inicjatywą umożliwiającą poruszanie się rowerem jest holenderski startup
Swapfiets umożliwiający długoterminowy wynajem rowerów – od miesiąca do roku z
możliwością przedłużenia. Rower dzięki temu można wynająć za około 20 euro
miesięcznie i niezależnie od tego, co się z nim stanie, mamy prawo zawsze wezwać
serwisanta, który naprawi go w cenie najmu. Zresztą Swapfiets działający na kilku
europejskich rynkach jest jednym z wygranych zmian transportowych spowodowanych
przez pandemię.

Co należałoby natychmiast zmienić w polskiej urbanistyce?

Powinniśmy wdrożyć mechanizmy promujące zwartość zabudowy. Musimy ograniczyć
dostępność terenów nie w sensie fizycznym, ale ją ukierunkować na tworzenie
kompletnych zwartych dzielnic. Udostępnianie kolejnych terenów powinno być
uzależnione od pełnego wykorzystania możliwości istniejących obszarów
zurbanizowanych. Dlatego, że później koszty społeczne dociągnięcia kanalizacji,
internetu i prądu są za wysokie.

Jak ocenia pan nowe środki transportu dostępne za pomocą aplikacji jak
Uber czy carsharing? Czy na stałe zastąpią tradycyjne taksówki i
wypożyczalnie samochodowe?

Wypożyczalnia samochodów ma trochę inne usługi, ponieważ polega na planowaniu i
braniu na dłużej, zaś carsharing jest przeznaczony dla mieszkańców osiedli albo osób
dojeżdżających w celach służbowych. Dobra obsługa carsharing (jak np. w Poznaniu) to
nie tylko podstawowa usługa wypożyczania jednego modelu, ale też udostępnianie
marek premium (Audi A3, Audi Q2), a także cała gama Volkswagenów towarowych i to
wszystko w jednej aplikacji. Jest to de facto rozszerzenie możliwości carsharingu na
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takie auta, których na co dzień byśmy nie kupili, ale z chęcią z danej funkcji byśmy
skorzystali – np. Volkswagen Transporter, bo czasem się przeprowadzamy lub kabriolet,
bo miło jest wybrać się z rodziną na przejażdżkę w słoneczny dzień.

Dlatego właśnie uważam, że carsharing ma ogromne możliwości, ale musi być
powiązany z możliwością wcześniejszej rezerwacji i to takiej dokonywanej w pobliżu
nas, żeby zamówić samochód z wyprzedzeniem, aby móc pojechać odebrać meble ze
sklepu. Takie rozwiązanie mogłoby mieć ogromny wpływ środowiskowy i badania
pokazują, że jedno auto w carsharingu na osiedlu zastępuje do 5-7 miejsc parkingowych.

Jeśli chodzi o Ubera, to przełamał on barierę niechęci do taksówek. Moi studenci pytani
o używanie tej aplikacji mówili często: „nawet jak wytrzeźwieję, to mogę w Uberze
sprawdzić trasę i wystarczy, że złożę skargę, a wtedy zaczynają się dla nieuczciwego
kierowcy problemy”. Nie ma w tym sposobie przewożenia osób szans na obwożenie
okrężną trasą czy zwyczajne naciąganie klientów, bo z góry znamy cenę usługi. Uber
zapoczątkował pozytywny trend na rynku taksówek i znacząco go zmienił.

Jakie państwa na świecie i w Europie mają najlepiej rozwinięty transport w
kategorii zarówno eco-friendly, jak i wydajności i moglibyśmy się na nich
wzorować?

Myślę, że jest to Holandia, choć dla niektórych ich urbanistyka jest męcząca, bo zbyt
idealna. Od mieszkańców Niderlandów moglibyśmy się nauczyć pewnego pragmatyzmu
– nie kładą nacisku na poszczególne obiekty jak infrastruktura transportowa, ale
projektują tak osiedla, żeby jak najmniej trzeba się było z nich poruszać, czyli łączą
dostępność z mobilnością. Mieszkańcy mają różne opcje w postaci świetnej kolei i tras
rowerowych, ale najpierw dba się, żeby wszystko działało lokalnie –  niedaleko jest do
sklepu spożywczego, przedszkola, szkoły.

Holendrzy wychodzą z założenia, że dużo lepszy efekt ekologiczny uzyskamy mając
dobrze zaplanowane miasto krótkich dróg, które nie jest zbyt rozproszone i ma dobry
dostęp do zieleni, niż projektując świetny budynek pasywny (tj. mający neutralny bilans
energetyczny) położony daleko i z którego musimy codziennie długo dojeżdżać. Świetny
budynek w złej urbanistyce niewiele nam daje, gdyż nie można go przenieść, ale kiepski
w dobrym położeniu można zawsze poprawić albo zmodernizować.

7/7











Verkehr in Krisenzeiten
nowakonfederacja.pl/verkehr-in-krisenzeiten

Mit Dr. Michał Beim spricht Marta Roels

[Beim Einkaufen] es geht mehr um das Überleben – nicht die Wahl
der richtigen Größe, sondern anfassen, Produkterfahrung. Der ganze
Spaß bei der Wahl eines Mobiltelefons ist zu kommen, es live zu
sehen, es zu nutzen, verschiedene Funktionen auszuprobieren

Beginnen wir mit der aktuellen Situation: In der Zeit von Covid haben wir
es mit einer Trendumkehr für umweltfreundliche Verkehrsmittel und
einer Rückkehr zur Bewegung von Privatautos zu tun. Wird es in naher
Zukunft mehr Autos geben, oder ist es nur eine Übergangsphase?

Wenn es um Verkehrstrends geht, haben wir drei wichtige Trends. Die erste ist, dass
wir sie immer weniger brauchen, weil wir uns an alle arten von Fernaktivitäten (von
Konferenzen über Arbeit und Studium) gewöhnt haben und einige von ihnen werden
dauerhaft bei uns bleiben. Das gilt nicht für Telearbeit, weil es so belastend ist, dass
wir zu Hause nicht immer Bedingungen haben – Ehepartner oder Kinder verstehen
ihre Idee nicht immer, behandeln eine Person, die von zuhause aus arbeitet, als ob sie
nur teilweise von einem Beruf besetzt wäre und teilweise für den häuslichen Gebrauch
zur Verfügung steht. Für viele Menschen ist diese Situation sehr anstrengend und sie
sehnen sich nach einer Rückkehr ins Büro. Meiner Meinung nach wird die normale
Arbeitsweise, Schulen oder Universitäten weitgehend zurückkehren, und die
Menschen werden wieder zu diesen Orten fahren. Wir sehnen uns auch nach sozialen
Kontakten, Studenten von den Gruppen oder informellen Bindungen am Arbeitsplatz.
Sogenannte Kaffeemaschinengespräche können sehr kreativ sein – sie haben oft gute
Ideen und diskutieren viele wichtige Themen. Bei offiziellen Treffen auf das
Kommunikationsprogramm klicken wir nur auf “Trennen” und hier enden unsere
Treffen.

Was uns jedoch dauerhaft erhalten wird, sind Telefonkonferenzen – anstatt zwei
Personen aus Kraków nach Warschau zu entsenden und 600 PLN für die Zugtickets
selbst zu bezahlen, einschließlich einer Diät und Zeitverschwendung, wird es für
Arbeitgeber besser sein, den Arbeitnehmern zu erlauben, Kaffee zu machen und dann
wichtige Themen online zu diskutieren. Dies wird sich auch auf den Fernverkehr
auswirken, da die Wahrscheinlichkeit, Züge oder Autos zu benutzen, geringer ist. Das
Element, das auch bei uns bleiben wird, ist Onlineshopping. Kurier- und
Versandhändler haben einen großen Umsatz und die Menschen nutzen zunehmend
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ihre Dienste. Die Arbeit hingegen wird sich größtenteils wieder normalisieren, auch
wenn sich die Bedingungen etwas ändern werden – die Unternehmen werden den
Bereich reduzieren, da einige Mitarbeiter in der Fernarbeit bleiben werden.

Der zweite Trend ist ein zunehmendes Interesse an Gesundheit, nicht nur in Bezug auf
Pandemien, sondern auch in Bezug auf das tägliche Verhalten. Von Südamerika über
die USA und Europa bis Neuseeland ist die Zahl der Menschen, die zu Fuß oder mit
dem Fahrrad unterwegs sind, gestiegen. Pop-up-Radwege, also unsere temporären
Radwege oder, böswillig gesagt, Corona-Radweg haben sich als großer Erfolg erwiesen.
Wo sie entstanden sind, hat der Fahrradverkehr zugenommen, und dieser Trend wird
uns noch lange erhalten bleiben, weil die Menschen wissen, dass der Verlauf des
Coronavirus für übergewichtige Menschen schwerer ist. Die Übertragung dieses
Phänomens in den Verkehr wird uns zu mehr körperlichen Aktivität zwingen, was an
sich schon sehr vorteilhaft für alle ist.

Der letzte Trend geht zum öffentlichen Verkehr, der in der Tat ein Verlierer ist, aber
nicht so, dass wir alle plötzlich auf Autos umsteigen. Das Auto wird eine Auswahl von
Menschen sein, die keine Alternative haben, wie Radwege oder kleine Entfernungen,
die zu Fuß zurückgelegt werden können. Hier kann das Auto eine Übergangslösung
sein, denn auch die Städte sind begrenzt – wenn sich nach der Rückkehr von
Studenten, Schülern und Büroangestellten alle für das Autofahren entscheiden, dann
könnten die Städte nicht in der Lage sein, solch starken Verkehr zu “ertragen”.

Ein weiteres wichtiges Phänomen, mit dem die Länder zu kämpfen haben werden, ist
die Luftverschmutzung. Studien, die weltweit und vor allem in Italien durchgeführt
wurden, zeigten eine gewisse Korrelation zwischen der Krankheit und Smog. Wenn
sich diese Hypothesen bestätigen, dann wird die Zeit für eine gewaltige
Verkehrsrevolution kommen. In Polen haben wir gemischte Smogquellen, so dass die
Änderung sowohl für die Heizung (oft in Öfen mit minderwertigem Kraftstoff
verbrannt) als auch für Autos gilt, weil sie immer noch von alten Dieseln angetrieben
werden, die in Deutschland nicht mehr in die Grünzonen gelangen können, weil sie
nicht der Euro-4-Norm entsprechen. Diese Autos sind bereits jenseits unserer
westlichen Grenze inakzeptabel, und wir bringen sie immer noch zusammen und
nutzen sie noch viele Jahre lang.

Wir beobachten auch eine echte Blütezeit der Kurierunternehmen.
Glauben Sie, dass es ein lawinenartiger Trend sein wird, oder werden die
Leute zu den traditionellen Offline-Shops zurückkehren, wenn sie endlich
die Gelegenheit dazu haben?

Ich denke, es gibt immer einige Wachstumsgrenzen, dennoch wurde eine gewisse
psychologische Barriere durch Sperrung überschritten. Viele ältere Menschen wussten
nicht, wie man Kleidung online kauft – werden Sie sie nach dem Anprobieren
zurückgeben können und Ihr Geld zurückbekommen? Natürlich hatten die
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Jugendlichen dieses Vertrauen schon früher, denn die Online-Giganten von Amazon
bis Zalando haben die Frage der Rückgabe und der Sicherheit beim Online-Shopping
perfekt gemeistert.

Es ist auch wahr, dass viele Menschen traditionelles Einkaufen mögen und in ihnen
geht es mehr um das Überleben – nicht die Wahl der richtigen Größe, sondern
anfassen, Produkterfahrung. Meiner Meinung nach muss der traditionelle Handel in
einen Hybriden umgewandelt werden – es werden Geschäfte sein, die physisch für
Kunden geöffnet sind, die solche Bedürfnisse haben, aber die Hauptverkäufe werden
sich dennoch auf das Netzwerk konzentrieren. Der ganze Spaß bei der Wahl eines
Mobiltelefons ist zu kommen, es live zu sehen, es zu nutzen, verschiedene Funktionen
auszuprobieren, weil nur wenige Menschen den Parametern des Geräts folgen, und
wichtiger ist die Emotion, die mit einem bestimmten Produkt verbunden ist, und
Online-Verkäufe geben es nicht. Ein weiteres Thema sind Lebensmittelgeschäfte, da
der Lebensmittelhandel weder in Polen noch in Europa über das Internet nicht in
Schwung gekommen ist. Wir sind an der Wahl von frischem Brot oder Obst gebunden,
aber wir sind bereits in der Lage, Kleidung, Industriegüter oder Bücher online zu
kaufen.

Aus ökologischer Sicht sind Kurierunternehmen auch eine große Chance, den Verkehr
zu elektrifizieren. Die Deutschen hatten bereits vor zehn Jahren das Ergebnis
aufgestellt, dass es ihr erstes Elektroauto war, das für Kurierfirmen hergestellt wurde.
An der Universität Aachen entstand ein Startup, das unter dem Namen StreetScooter
ein solches Auto schuf. Ihr Geschäft ist ein wenig zusammengebrochen, als DHL ihre
Aktien erworben hat, was dazu führte, dass andere Unternehmen wie DPD nicht bereit
waren, Fahrzeuge von ihren Konkurrenten zu kaufen. Daher werden sie auf ein
Angebot von neutralen Unternehmen wie Mercedes oder VW warten, aber es ist immer
noch ein wichtiger Durchbruch im Güterverkehr.

Hier ist in der Tat der beste Effekt von Elektroautos – für den Einzelnen gibt es keinen
so großen Preisunterschied, wenn er zur Arbeit pendelt oder ein Geschäft aufsucht,
was insgesamt etwa eine Stunde pro Tag ergibt, aber schon die Kurierautos sind sogar
etwa ein Dutzend Stunden am Tag unterwegs, so dass sie am meisten Kraftstoff sparen
können. Es stellt sich die Frage, warum Polen nicht in die Fußstapfen Deutschlands
getreten ist und an Elektroautos gedacht hat, zum Beispiel für die Polnische Post, um
seine Lebenshaltungskosten zu senken? Sie konnten von einer Bezirk zum anderen
fahren und den Akku aufladen, während die Pakete aufgeladen werden.

Wenn wir über Elektroautos sprechen, möchte ich folgende Analyse
anführen: “Das Schwedische Umweltinstitut (IVL) hat im Auftrag des
schwedischen Verkehrsministeriums und der schwedischen
Energiebehörde Umweltverträglichkeitsstudien zu Lithium-Ionen-
Batterien durchgeführt, die heute in Elektro- und Hybridautos eingesetzt
werden.  Studien haben gezeigt, dass die Erzeugung von 1 kWh
Batteriekapazität zwischen 150 und 200 kg CO2 erzeugt, das von der
Produktionsanlage in die Atmosphäre emittiert wird. Auf der anderen
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Seite ist der Nissan Leaf eines der beliebtesten heutigen Elektroautos, d.h.
der Nissan Leaf hat Batterien mit einer Kapazität von 30 kWh, während
das Modell Elektroauto Tesla Modell S – 100 kWh”  was in der Tat sehr
schädlich für die Umwelt ist. Wie sehen Sie das?

Die politische Popularität von Elektroautos hat zwei Ursachen. Erstens gibt es in den
Städten, die problematische Gebiete sind, keine Punktemission. Dort sammelt sich
Smog an, und dank Elektromotoren werden keine Schadstoffe wie Staub, Stickoxide,
Schwefeloxide, Kohlenwasserstoffe und im Extremfall bei schlechter Verbrennung
sogar Ruß freigesetzt und so verschwinden die Schadstoffe aus der Metropole. Dies ist
ein wichtiges Element bei der Bewertung der Politiker im reichen Norden.

Zweitens gibt die Elektromobilität Energieunabhängigkeit – Länder sind in der Lage,
Strom selbst zu produzieren, und ich muss kein Öl oder Benzin kaufen, um andere zu
bezahlen. Die Staaten müssen daher einige Investitionen tätigen, um auf Strom
umzusteigen, aber sie profitieren davon, nicht von anderen abhängig zu sein.

Ein weiterer interessanter Teil der Elektromobilität ist das Elektrofahrrad, das per
Definition Muskelkraft erfordert, aber von einem Elektromotor unterstützt wird. 
Gegen einen kleinen Aufpreis erhalten wir ein neues Verkehrsmittel für Senioren oder
Bewohner von Berggebieten. Niederländische Untersuchungen aus dem Jahr 2015
zeigen, dass Elektrofahrräder das Radverkehrsangebot im Allgemeinen erweitern, da
die Nutzer nicht müde werden zu fahren und eine viel längere Strecke zurücklegen
können als mit einer herkömmlichen Einschienenbahn.

Und wie sehen Sie die Zukunft von (insbesondere Billig-)
Fluggesellschaften nach dem Coronavirus? Werden die meisten von ihnen
verschwinden oder die Beschäftigungskosten radikal senken? Was halten
Sie von der berühmten schwedischen Scham vor dem Fliegen (flygskam, 
flight shaming)?

Wie die CEOs der Billigfluggesellschaften selbst sagen, ist ihre Situation sehr gut, weil
sie über große Bargeldreserven verfügen, und ich hätte lieber keine Angst vor ihrem
Schicksal. Diese Unternehmen werden immer eine Lücke finden – wenn ein Kunde,
der, Städtereisen macht, abstürzt, weil Reisen nun damit verbunden ist, dass jemand
irgendwo hingefahren ist und sich mit dem Coronavirus infiziert hat, werden sie über
andere Modelle nachdenken, z.B. Halb-Business-Modelle. Die staatlichen
Fluggesellschaften hingegen werden die Regierungen mit bettelnden Augen
betrachten, und das ist schwer zu sagen, denn das sind mehr politische
Entscheidungen als Marktentscheidungen.

Flight shaming wird tatsächlich immer sichtbarer, wenn die Menschen beginnen, die
Auswirkungen von Flugzeugen auf die Umwelt zu sehen – wie viel Kohlendioxid und
Lärm durch das Fliegen entsteht. Meiner Meinung nach ist dies eine gute Gelegenheit
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für die Bahn, wenn sie bemerkt wird, weil die Leute nicht fliegen wollen, aber auch
nicht einen ganzen Tag auf dem Weg zur Arbeit verbringen wollen. Es könnte die
Rückkehr von Nachtzügen in einer neuen Form sein.

2016 beschloss der junge Frauenvorstand der Österreichischen Bahn, die Nachtnetze
der Deutschen Bahn zu übernehmen und eine neue, sehr attraktive Nightjet-Marke zu
entwickeln, was angenommen wurde. Dieses Experiment hat begonnen, einen großen
Gewinn zu machen, und heute wird gesagt, dass Nachtzüge eine große Chance haben,
überall zu fahren, wenn sie eine Durchschnittsgeschwindigkeit von mehr als 100 km/h
erreichen, bei Höchstgeschwindigkeiten von 200-230 km/h. Ein solcher Zug würde es
beispielsweise ermöglichen, um 18 Uhr von Warschau aus in Brüssel anzukommen, so
dass man um 9 Uhr schon zur Arbeit fahren kann, und auf dem Weg durch Berlin, das
Ruhrgebiet und Köln. In Polen wäre es wie ein Produkt der nächtlichen
Hochgeschwindigkeitsbahn.

Zurück zu den Themen rund um Covid: Wie haben sich die Lieferketten
während der Pandemie verändert? Wurden sie endgültig unterbrochen?
Muss man jetzt über kurze Lieferketten nachdenken?

Der Fernverkehr funktioniert nicht nur, sondern geht sogar gut. Viele Produkte
werden immer noch aus Asien importiert und nicht nur aus China. Auf der anderen
Seite besteht die Tendenz, sich von fernen Unternehmen zu unabhängig zu machen.
Ein Symbol dafür war ein Experiment von Adidas, das in Deutschland eine
Schuhfabrik gründete, die voll roboterhaft war, und die Mitarbeiter überwachten nur
die Maschinen. An einem Punkt kamen die Behörden der Gruppe zu dem Schluss, dass
die Produktion sehr gut lief, aber die Implementierung von Robotern zur Herstellung
eines neuen Schuhmodells ist schwieriger, als einen Schuhmacher aus einer Fabrik in
China, Bangladesch oder Vietnam darum zu bitten. Kurz vor der Pandemie erwägt
Adidas die Schließung der automatisierten Fabrik, aber jetzt warten wir immer noch
auf eine offizielle Geschäftsentscheidung nach der Pandemie. Kurz gesagt, wir sind
nicht in der Lage, die chinesischen Arbeitskräfte ohne große Kosten schnell durch die
der EU-Länder zu ersetzen, weil es sich nicht auszahlt. Es besteht auch die Gefahr,
dass Länder mit Know-how im Bereich der Automatisierung dieses Duell gewinnen
und die Produktion auf sie übertragen wird.

Aus der Sicht von Ländern wie Polen, deren Wettbewerbsposition stark auf billigen
Arbeitskräften aufgebaut ist, ist dies eine ziemlich riskante Veränderung. Warum sollte
die Fabrik des Konzerns bei uns angesiedelt werden, wenn es zum Beispiel in der Nähe
seines Hauptsitzes in den Niederlanden sein könnte? Wenn wir nur ein Dutzend Leute
brauchen, die beaufsichtigt werden, dann können sie immer von ärmeren Orten ins
Land gebracht werden.

Es wird geschätzt, dass die polnische Wirtschaft durch den Lockdown 420
Millionen PLN pro Tag verliert. Wie wird sich dies auf die Entwicklung des
Verkehrs sowie die Verkehrsausschlüsse von Dörfern und Kleinstädten
auswirken?
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Dies hat bereits große Auswirkungen, weil jeder, auch ein vorübergehend Lockdown,
bewirkt den Beseitigung von PKS-Busverbindungen, die Menschen an Schultagen
transportierten. Neben den Schülern wurden sie von Leuten angetrieben, die tagsüber
Arzttermine machten, Einkaufen gingen usw. Solche Menschen werden nun völlig
ausgeschlossen. Wenn Polen aus der Wirtschaftskrise herauskommen will, die durch
die Schließung verursacht wurde, wird die billigste Möglichkeit der beruflichen
Aktivierung darin bestehen, sicherzustellen, dass Busse die Orte erreichen können, an
denen Arbeit ist.

Wenn wir den öffentlichen Regionalverkehr nach dem Coronavirus nicht reparieren,
werden wir nicht nur riesige Bereiche der Verkehrsausgrenzung, sondern auch der
Armut haben. Die Tatsache, dass die Arbeitgeber heute mit einer gut entwickelten
Wirtschaft mehr als den Mindestlohn zahlen können und dass es sich mehrere
Provinzbewohner leisten können, in einem Auto auf den Pendlerverkehr zu warten,
bedeutet nicht, dass das Gleiche in ein oder zwei Jahren erreicht wird, wenn die
Auswirkungen der Krise größer sind.

Ich hoffe auch, dass es keine Katastrophe geben wird und nicht zum Beispiel der
Wohnungsmarkt in Polen zusammenbrechen wird, denn es gibt auch solche
Wirtschaftsprognosen. Es gibt andere Probleme, die sich aus der Unfähigkeit der
Macht ergeben, wie die unlogische Idee, Wälder und Parks zu schließen, während der
Umweltminister in Deutschland sogar die Menschen ermutigte, in die Wälder zu gehen
und dabei Abstand zu halten. In Polen löste dies eine große Welle des Interesses an
Hütten mit einem Garten aus, weil diese Regierung es noch nicht verbieten konnte.
Ein weiteres Ergebnis dieser Absurdität war der allgemeine Zweifel der Polen am
Problem der Pandemie als solchem.

Es gibt auch einen weiteren gefährlichen Trend – Vororte, die langsam erschwinglich
geworden sind, da das Interesse nachgelassen hat, sie billig aufgehört haben, und die
Menschen haben wieder massiv damit begonnen, das Leben im Zentrum zugunsten
jener Häuser aufzugeben, die abgelegener, aber geräumiger sind und ihre eigenen
Grundstücke haben. Die Preise außerhalb der Stadt stiegen stark, und doch hörte die
Nachfrage nach ihnen nicht auf, während Wohnungen an Wert zu verlieren begannen.
Das Ergebnis kann eine größere städtische Streuung als bisher sein.

Kommen wir nun zur Raumplanung – wie beurteilen Sie die Aktivitäten
städtischer Aktivisten, die die Zahl der Privatautos in Städten eliminieren
oder drastisch reduzieren wollen? Es ist ein internationales Phänomen,
aber ist es nicht eine Utopie…?

Die vollständige Abschaffung des Autoverkehrs ist eine Utopie. In der Fachliteratur
wird gesagt, dass es etwa 5-10% des Autoverkehrs im allgemeinen Verkehr, die für das
Funktionieren der Stadt notwendig ist. Es gibt jedoch viele Möglichkeiten, wie Man
unnötigen Autoverkehr ändern kann – ein Arzt oder Anwalt, der zur Arbeit geht, muss
kein Auto nehmen, es genügt, dass er eine Tasche, einen Rucksack hat und Fahrrad-
oder Straßenbahn fährt, aber das ist nicht immer möglich.
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Eine großartige Initiative, um das Fahrrad zu navigieren, ist das niederländische
Startup Swapfiets, das eine langfristige Vermietung von Fahrrädern ermöglicht – von
Monat zu Jahr mit der Möglichkeit der Erneuerung. Dadurch können Sie ein Fahrrad
für ca. 20 Euro pro Monat mieten, und unabhängig davon, was mit ihm passiert,
haben wir das Recht, immer einen Servicetechniker anzurufen, der es zum Mietpreis
fixiert. Swapfiets, das auf mehreren europäischen Märkten tätig ist, ist einer der
Gewinner der durch die Pandemie verursachten Verkehrsänderungen.

Was sollte in der polnischen Stadtplanung sofort geändert werden?

Wir sollten Mechanismen zur Förderung der Kompaktheit von Gebäuden einleiten.
Wir müssen die Verfügbarkeit von Land nicht im physischen Sinne begrenzen, sondern
uns darauf konzentrieren, komplette kompakte Nachbarschaften zu schaffen. Die
Bereitstellung weiterer Gebiete sollte davon abhängig sein, dass die Möglichkeiten
bestehender städtischer Gebiete voll ausgelastet werden. Denn später sind die sozialen
Kosten für Kanalisation-, Internet- und Stromverbindung zu hoch.

Wie beurteilen Sie die neuen Verkehrsmittel, die über Apps wie Uber und
Carsharing verfügbar sind? Werden sie die traditionellen Taxis und
Autovermietungen dauerhaft ersetzen?

Bei der Autovermietung gibt es noch einige andere Dienstleistungen, da sie mit einer
längeren Planungszeit verbunden ist, und das Carsharing ist für Bewohner von
Wohnsiedlungen oder Geschäftsreisende gedacht. Ein guter Carsharing-Service (wie in
Poznań) ist nicht nur ein einfacher Einzelmodell-Mietservice, sondern auch die
gemeinsame Nutzung von Premiummarken (Audi A3, Audi Q2) sowie einer ganzen
Palette von der Fracht-Volkswagen und all dies in einer Anwendung. Eigentlich ist es
eine Erweiterung der Carsharing-Möglichkeiten auf solche Autos, die wir nicht täglich
kaufen würden, die wir aber gerne nutzen würden – z.B. Volkswagen Transporter, weil
wir manchmal umziehen, oder ein Cabriolet, weil es schön ist, mit der Familie an
einem sonnigen Tag eine Fahrt zu machen.

Deshalb denke ich, dass Carsharing ein großes Potenzial hat, aber es muss mit der
Möglichkeit der Vorbuchung verbunden sein und es ist eine, die in der Nähe von uns
gemacht wird, um ein Auto im Voraus zu bestellen, um in der Lage zu sein, Möbel aus
dem Geschäft abzuholen. Eine solche Lösung könnte enorme Umweltauswirkungen
haben, und Studien zeigen, dass ein Auto im Carsharing auf dem Grundstück bis zu 5-
7 Parkplätze ersetzt.

Was Uber betrifft, so hat es die Barriere der Abneigung gegen Taxis durchbrochen.
Meine Studenten, wenn sie nach der Verwendung dieser App gefragt wurden, sagten
oft: “Selbst wenn ich ausnüchtern, kann ich die Route mit Uber überprüfen und mich
einfach beschweren, und dann beginnen Probleme für den betrügerischer Fahrer.” Es
gibt keine Möglichkeit, einen Rundweg zu nehmen oder Kunden einfach nur
anzuhalten, weil wir den Preis der Dienstleistung im Voraus kennen. Uber startete
einen positiven Trend im Taximarkt und veränderte ihn deutlich.
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Welche Länder in der Welt und in Europa haben den am besten
entwickelten Verkehr sowohl in Umweltfreundlichen- als auch in
Effizienzkategorien, und könnten wir ihnen, folgen?

Ich denke, es sind die Niederlande, obwohl ihre Stadtplanung für einige anstrengend
ist, weil sie zu perfekt ist. Wir könnten von den Menschen in den Niederlanden einen
gewissen Pragmatismus lernen – sie konzentrieren sich nicht auf einzelne
Einrichtungen wie die Verkehrsinfrastruktur, sondern sie entwerfen Siedlungen so,
dass sie sich so wenig wie möglich bewegen müssen, das heißt, sie verbinden
Barrierefreiheit mit Mobilität. Die Bewohner haben verschiedene Möglichkeiten in
Form von großen Eisenbahnen und Radwegen, aber zuerst wird sichergestellt, dass
alles vor Ort funktioniert – nicht weit vom Lebensmittelgeschäft, Kindergarten,
Schule.

Die Niederländer gehen davon aus, dass mit einer gut geplanten Stadt mit kurzen
Straßen, die nicht sehr verstreut ist und einen guten Zugang zum Grün hat, ein viel
besserer ökologischer Effekt erzielt werden wird, als durch die Gestaltung eines großen
Passivhauses (d.h. mit einer neutralen Energiebilanz), das weit entfernt liegt und von
dem wir jeden Tag weite Strecken zurücklegen müssen. Ein großes Gebäude in
schlechter Stadtplanung gibt uns nicht viel, weil es nicht bewegt werden kann, aber
arm in einer guten Position kann immer verbessert oder modernisiert werden.
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Jak uchronić Polskę przed blackoutem?
nowakonfederacja.pl/jak-uchronic-polske-przed-blackoutem

Z Jakubem Wiechem rozmawia Natalia Kołodyńska-Magdziarz

Zostało nam 14 lat na uruchomienie pierwszego bloku jądrowego.
Jeżeli nie postawimy elektrowni atomowej w wymaganym terminie,
będziemy mieć też problem z emisjami i nie będziemy w stanie
zabezpieczyć inwestycji OZE

Natalia Kołodyńska-Magdziarz: Polityka energetyczna w Polsce wydaje się
granatem bez zawleczki, którym politycy rzucają do siebie, wiedząc, że
kiedyś musi wybuchnąć. W projektach Polityki energetycznej Polski z 2018
r. i z 2015 r. mówi się o możliwych kłopotach z zaspokojeniem
zapotrzebowania na energię elektryczną – według jednego dokumentu
mają one nastąpić w drugiej połowie lat 20., według drugiego – po 2029
roku. W 2015 roku ok. 60% urządzeń wytwarzających energię elektryczną
miało ponad 30 lat (przewidywana długość eksploatacji bloków węglowych
wynosi 40-45 lat). W kolejnych latach będzie trzeba wyłączać kolejne
turbiny.  Co dalej?

Jakub Wiech: Mamy problem z parkiem wytwórczym, ponieważ jest on złożony
głównie z wiekowych już elektrowni cieplnych zasilanych węglem. W tym momencie
wciąż debatujemy nad kształtem polityki energetycznej do 2040 roku, jednak jest on
już znany w niemal końcowym kształcie. Zakłada on inwestycje w farmy
fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz – przede wszystkim – elektrownie jądrową.
Te trzy źródła mocy mają być drogą polskiej transformacji energetycznej. Pytanie
brzmi przede wszystkim, czy zdążymy, oraz czy zabezpieczy nas to przed problemami,
które już teraz odczuwamy, takimi jak blackouty, wysoka emisyjność, czy coraz większe
problemy z dostawami surowca, czyli węgla, który w części musi pochodzić z importu.

Jeśli chodzi o terminy, to podstawowym zagrożeniem jest termin budowy elektrowni
atomowej. Zostało nam 14 lat na uruchomienie pierwszego bloku. To bardzo mało
czasu. Najwięksi proatomowi entuzjaści pokroju prof. Andrzeja Strupczewskiego z
Narodowego Centrum Badań Jądrowych mówią, że 13 lat to niezbędne minimum. Przy
tym wciąż nie wiemy dokładnie, za co zbudujemy nową elektrownię i kto dostarczy do
niej technologię. Wszelkie opóźnienia rozsypują całkowicie politykę energetyczną, jeśli
chodzi o harmonogram. Jeżeli nie postawimy elektrowni atomowej w wymaganym
terminie, będziemy mieć też problem z emisjami i nie będziemy w stanie zabezpieczyć
inwestycji OZE.

Może należy importować energię na większą skalę?
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W środę 26 czerwca 2019 r. miał miejsce rekordowy import mocy do Polski, rzędu 2,7
GW, spowodowany rekordowym zapotrzebowaniem na poziomie 24,14 GW. Pokazuje
nam to, jak bardzo brakuje nam fotowoltaiki, która – zwłaszcza w okresie letnim –
mogłaby zaspokajać zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną. W Europie
konieczność importowania mocy nie jest czymś niespotykanym – taki sam problem
mają Niemcy, które mają przecież znacznie lepiej rozwinięty system energetyczny. W
czerwcu Niemcy trzykrotnie były zagrożone blackoutem, tak poważnie, że operatorzy
sieci przesyłowych wydali oświadczenie w tej sprawie, w którym wprost powiedzieli, że
sytuacja była krytyczna. Eksperci podejrzewają, że ma to związek z dużą ilością źródeł
odnawialnych w ich miksie, a źródła te nie są do końca przewidywalne. Problemem jest
także kształt niemieckiego rynku energii. Import nie jest czymś nienaturalnym, ale
powinniśmy dążyć do jego minimalizacji.

Niemcy mają jednak dobrze rozbudowaną sieć połączeń z sąsiadami,
natomiast my praktycznie ich nie mamy.

Jest to problem, którego często się nie zauważa. Mówiąc o blackoucie, myślimy o
podaży naszych elektrowni, zapominając, że Niemcy są dla nas jednym z
podstawowych kół ratunkowych, z tym, że jeśli ta autostrada przesyłowa będzie
zapchana, to zostaje nam praktycznie tylko Szwecja. I jeśli tam nie znajdziemy
dostatecznej ilości energii, to mamy kolosalny problem.

Co wtedy?

Do końca nie wiadomo. Musimy się ratować. Oczywiście mamy rezerwy, możemy
ograniczyć zapotrzebowanie, mamy program Demand Side Response, natomiast jeśli
pewne czynniki atmosferyczne i techniczne się nałożą, tak jak w sierpniu 2015 roku,
może to być realne zagrożenie. Dlatego, żeby oddalić widmo blackoutu, trzeba
inwestować w źródła rozproszone, duże niskoemisyjne moce, efektywność
energetyczną i nowe trasy przesyłowe.

Z prognoz zawartych w Polityce energetycznej Polski do 2040 wynika, że
nawet jeśli zbudujemy elektrownie jądrową, to i tak ledwo pokryjemy
rosnące zapotrzebowanie, a nie uwzględniono tu energii traconej podczas
przesyłu, w momencie, kiedy nasza infrastruktura jest chyba w jeszcze
gorszym stanie niż elektrownie. Przypomnijmy, że polska energetyka
zorganizowana jest w ten sposób, że energię trzeba przesyłać na ogromne
odległości.

Traci się głównie na dystrybucji, bo przesył (najwyższe i wysokie napięcia) jest pod tym
względem względnie bezpieczny. Natomiast przyczyną blackoutu wcale nie musi być
niedobór po stronie podaży mocy zainstalowanych, niestabilność sieci i odchylenia
częstotliwości może spowodować uszkodzenie dróg przesyłowych. Taki wypadek byłby
szczególnie groźny w czasie upałów. Wtedy w ogóle sprawność sieci jest odpowiednio
niższa i występują gwałtowne zjawiska pogodowe, ale warto pamiętać, że może to być
intencjonalne uszkodzenie mechaniczne. Jeżeli doszłoby do zniszczenia dużej
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autostrady przesyłowej, to możemy mieć częściowy lub całościowy blackout, i to taki,
który może wyjść poza terytorium kraju. Jesteśmy połączeni systemem europejskim,
więc jeśli u nas doszłoby do kaskadowego wyłączenia stacji systemowych czy części
bloków, ryzykujemy, że – w skrajnym przypadku – część Europy zostanie bez prądu.
Czekają nas inwestycje w sieć dystrybucyjną. Segment sieci przesyłowych jest w miarę
bezpieczny natomiast również warty uwagi chociażby z przyczyn militarnych np. gdy
bierze się pod uwagę wojnę hybrydową.

Czy jesteśmy gotowi na blackout?

12 lat temu ze względu na opad mokrego śniegu w kwietniu nastąpił szereg awarii linii
energetycznych i cały Szczecin oraz pobliskie miejscowości zostały bez prądu. Była to
największa awaria zasilania od II Wojny Światowej. Spora część mieszkańców tego
obszaru nie wiedziała co się dzieje – nie działały telefony, także komórkowe, nie
działała telewizja. Ludzie nie wiedzieli, czy wybuchła wojna, czy jest awaria, co mają
zrobić. Dużo mówi się o blackoucie, natomiast nie jestem pewny, czy społeczeństwo
wie, co robić w takich sytuacjach, np. jak zabezpieczyć zasoby wody, żywności. Często
zapominamy, że w przypadku przerwy w dostawach prądu będziemy mieć kolosalne
problemy z siecią wodociągową. Jeśli dojdzie do poważnej awarii, może ona trwać kilka
dni, trzeba więc przeszkolić ludzi z tego, jak mają sobie radzić w takiej sytuacji.

Ja nie wiem, co robić w takim przypadku, nigdy nie spotkałam się z żadną
instrukcją. Czy ktoś w ogóle się tym zajmuje?

Takie instrukcje istnieją na poziomie operatora – PSE ma scenariusze i strategię jak
postępować, żeby minimalizować straty i szybko usunąć awarię. Natomiast z
perspektywy społeczeństwa jest to problem. W szkole nie uczy się, co robić w takiej
sytuacji. Nie ma żadnych kampanii na związane z tym tematy np. jak zabezpieczać
żywność, żeby psuła się wolniej, bo przecież lodówki nie będą działać, jak
magazynować wodę, której może braknąć, jak zabezpieczyć sprzęt pozbawiony
zasilania. Nie ma też testów struktur informacyjnych, które mogłyby kontrolować to co
się dzieje, bez użycia mediów elektronicznych, które wtedy prawdopodobnie zawiodą.

Wyobrażam sobie już ten scenariusz: grupy rozbójników wykorzystują
brak prądu, żeby rabować okoliczne sklepy, nasila się problem z
przestępczością, ludzie boją się wychodzić z domu, a po dwóch tygodniach
rząd nie ma już nad niczym kontroli.  Czy służby mają jakieś procedury na
wypadek blackoutu?

Mam nadzieję, że mają. Natomiast wszystko zależy od tego jak duży i długi będzie
blackout – czy obejmie jedno miasto, region czy może cały kraj, czy potrwa kilka
godzin czy kilka dni. Możliwy jest scenariusz, w którym problem ogarnie część Europy.
Gdyby w Niemczech w czerwcu doszło do tego, do czego mogło dojść, Polska też
miałyby problem. Przy lokalnych blackoutach sytuacja jest do opanowania, natomiast
eksperci podkreślają, że wielkoskalowe blackouty mogą doprowadzić do częściowej
utraty kontroli władz centralnych nad danym regionem. Mam nadzieję, że w Polsce,
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dzięki warunkom społeczno-politycznych, w jakich żyjemy, nie doszłoby do masowych
aktów przestępczych czy innych szczególnych tąpnięć. Sądzę jednak, że musiałyby
zostać zaktywizowane wojsko, policja, wszystkie możliwe służby, które byłyby w stanie
zapanować nad sytuacją. Byłby to test możliwości państwowych i mam pewne obawy
co do jego powodzenia.

Chciałabym również zwrócić uwagę na inny rodzaj blackoutu –
mianowicie ubóstwo energetyczne. Wszystkie inwestycje, o których
rozmawiamy, wymagają ogromnych nakładów finansowych.
Prawdopodobnie ceny energii będą rosły. Czy grozi nam scenariusz, w
którym dużej części społeczeństwa nie będzie stać na energię elektryczną?

Wszyscy widzieliśmy grudniowe zamieszanie wokół cen energii. Obecne regulacje tzw.
ustawy prądowej dotyczą tylko bieżącego roku. Nie wiemy, co będzie w 2021. Ceny
energii i ubóstwo energetyczne są niezwykle istotne, jeśli chodzi o wdrażanie innych
polityk państwa, np. walki ze smogiem. Jeżeli chcemy walczyć ze spalaniem niskiej
jakości odpadów i skłaniać ludzi do inwestycji w nowe piece, musimy zredukować do
minimum odsetek ubóstwa energetycznego, który jeszcze do niedawna wynosił 12%
według Instytutu Badań Strukturalnych. Ludzie ubodzy, którzy nie są w stanie
przeznaczać dużych sum na energetykę, będą się m.in. posiłkować takimi „brudnymi”
paliwami, czyli np. spalać śmieci czy tanie paliwa niskiej jakości. Nie będą też w stanie
przeznaczać środków na efektywność energetyczną czy termomodernizację. W tej
sytuacji problem smogu, który jest w Polsce bardzo poważny zostanie nierozwiązany.
Jednym z nieoczekiwanych efektów programu 500+ było wyciagnięcie części Polaków z
ubóstwa energetycznego. Natomiast rosnące ceny energii mogą ten efekt zniwelować.
Pytanie, co z przełożeniem kosztów transformacji energetycznej na społeczeństwo.
Myślę, że warto zwrócić uwagę na Niemcy, gdzie ceny energii są jednymi z najwyższych
w Europie, a jednym z ich składników jest EEG Umlage, czyli wspierająca odnawialne
źródła energii. Możemy zastanawiać się, jak manewrować cenami energii, chociażby
włączając je w model finasowania elektrowni jądrowej, natomiast musimy uważać,
żeby nie doprowadzić do paraliżu innych polityk państwa.

W Niemczech był jednak dość duży konsensus społeczny, dotyczący
potrzeby wspierania OZE. W Polsce być może społeczeństwo również
poparłoby takie rozwiązania. Jednak wyobrażam sobie również odwrotną
sytuację, kiedy wysokie ceny energii doprowadzają do spadku społecznego
poparcia dla atomu czy OZE. Wciąż jednak w społecznym wyobrażeniu
węgiel jest tani, a inne źródła energii drogie. Co więcej, przy braku
kampanii społecznych rzetelnie informujących społeczeństwo, o tym jak
działa elektrownia jądrowa, nagły spadek poparcia dla tej technologii
mogą spowodować chociażby produkcje takie jak wspomniany
„Czarnobyl”. A silna niechęć do atomu może spowodować problemy z
realizacją polityki energetycznej.

Narracja dotycząca węgla oparta jest na coraz mniej prawdziwych przekonaniach, np.
że górnicy to duża grupa społeczna, mająca wpływ na wyniki wyborów. Z roku na rok w
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polskich kopalniach pracuje coraz mniej osób, a górnicy często nie chcą, żeby ich dzieci
szły w ich ślady.

Drugą kwestią jest dostępność polskiego węgla. Niedawno Andrzej Duda na otwarciu
konferencji COP24 powiedział, że węgla starczy w Polsce na 200 lat. Jest to prawda,
jeśli mówimy o zasobach geologicznych, natomiast zasoby wydobywalne, czyli te, po
które opłaca się sięgać, wystarczą zaledwie na kilka dekad. Moim zdaniem lata 2050-
2060 to data graniczna, kiedy powinniśmy już myśleć o wyłączeniu węgla z polskiego
miksu energetycznego.

W tym wszystkim brakuje jednak komunikacji pomiędzy rządem a społeczeństwem,
jeżeli chodzi o czynniki, które wręcz wymuszają transformację energetyczną. Jeśli teraz
próbowalibyśmy porozmawiać o tym, jak powinna wyglądać polska energetyka to
pewnie społeczeństwo podzieliłoby się. Pierwsza grupa uważałaby, że należy
konserwować nasz system oparty na węglu, druga chciałaby wprowadzenia OZE w jak
najszerszym zakresie, a trzecia – elektrowni jądrowej w różnych konfiguracjach.
Niestety ta trzecia grupa jest wciąż niedoreprezentowana medialnie i komunikacyjnie,
ponieważ katastrofy takie jak Czarnobyl czy Fukushima przykleiły technologii jądrowej
łatkę niebezpiecznej, co jest zupełną nieprawdą. Natomiast jeśli chcemy zaangażować
do transformacji energetycznej siły społeczne, nie tylko finansowe, ale także
polityczno-organizacyjne, musimy wdrożyć jakąś politykę komunikacyjną, co powinno
odbywać się równolegle z dyskusją o polityce energetycznej. I tutaj niestety też
kompletnie leżymy. Partie grają na emocjach, chcąc zdobyć poparcie. Tworzone są mity
i fake newsy dotyczące energetyki, jak chociażby to, że energetyka zawodowa
przyczynia się do powstawania smogu, czy to, że smog i globalne ocieplenie są ze sobą
związane. Pozwala to osiągnąć pewien zysk polityczny, natomiast jest bardzo szkodliwe
dla ogólnej percepcji społecznej. Jest w tym też wina nas, dziennikarzy,
niedostatecznie dobrze komunikujemy na linii decydent-wyborca-decydent. Politycy
tkwią w swoich bańkach, dotyczących energii i klimatu, i te bańki są obudowywane
poprzez niedostatek sygnalizowania problemów społecznych. A takim problemem jest
chociażby to, że w Polsce wciąż istnieje duża grupa negująca zachodzenie zmian
klimatycznych lub ich antropogeniczny charakter. Mamy konsensus naukowy na ten
temat i mnóstwo dowodów, nie są one jednak skutecznie przekazywane społeczeństwu.

Jest również druga strona, która przeprowadza akcje takie jak np. „wymieranie” pod
urzędem wojewódzkim w Katowicach, co również jest niebezpieczne, ponieważ przez
zbyt duży nacisk na efekt wizerunkowy zatracamy rzetelną debatę. Musimy odciąć się
od tych skrajności. Potrzebujemy okrągłego stołu klimatycznego, gdzie rząd i opozycja
mogłyby porozmawiać, uzgodnić punkty, w których się zgadzają i wypracować rzetelny,
jednolity przekaz dla obywateli, w którym wytłumaczą, co musimy zrobić i jakie będą
tego koszty, zarówno finansowe jak i społeczne.

Co z gospodarką?

Transformacja energetyczna nie musi być ciosem dla gospodarki. Może ją nawet
napędzać, a nawet dać nam swego rodzaju polityczną premię. Niemiecka
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Energiewende była skrojona tak, żeby podbudować pozycję Berlina w Europie. Bardzo
chętnie przeszczepiłbym wnioski z transformacji energetycznej Niemiec na grunt
Polski. Widać pewne zalążki myślenia strategicznego w tym zakresie np. w projekcie
Trójmorza, który opiera się w bardzo dużym stopniu na energetyce poprzez budowę
Baltic Pipe czy rozbudowę mocy terminalowych. Natomiast to wciąż za mało.

Podsumowując: nie mamy żadnych wytycznych dla społeczeństwa jak się
przygotować i co robić w wypadku blackoutu, nie mamy pewności, czy
służby mają opracowaną strategię na taką ewentualność, od 2009 roku nie
uchwalono nowej polityki energetycznej, nie wiemy, czy będziemy
budować elektrownię atomową i co robić jeśli do budowy jednak nie
dojdzie. Wiemy jedynie, że w najbliższym czasie trzeba będzie wyłączyć
kolejne bloki energetyczne. Czy to już czas, żeby szturmować sklepy ze
świecami?

Aż tak źle nie jest – jeszcze. Myślę, że te wszystkie wymienione wcześniej czynniki
przekładają się na wniosek, że najpoważniejszym zagrożeniem, z jakim mierzymy się i
będziemy musieli się mierzyć, jest koszt całego systemu i wzrost kosztów jego obsługi.
Wszystko rozbija się o pieniądze, czy raczej ich brak. Oczywiście, można mieć też
zarzuty dotyczące myślenia strategicznego, ale widać tu pewien postęp, widoczny
choćby we wspomnianym już przeze mnie segmencie gazu. Należy też pamiętać, że
wciąż powstają nowe moce, chociażby te budowane przez Orlen, który został określony
piątą grupą energetyczną w kraju. Ryzyko blackoutu, które wystąpiło w 2015 roku, jest
już znacznie dalej niż było wtedy, mimo, że wciąż padają rekordy zapotrzebowania na
moc.

Energetyka jest projektem długoterminowym, więc problemy związane z nią z nią
również. Niestety, wciąż tracimy cenny czas m.in. na impas w sprawie atomu, na spór o
kształt transformacji energetycznej. Musimy coś z tym zrobić, ponieważ energetyka jest
fundamentem zarówno gospodarki jak i dobrobytu społeczeństwa.
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Wie kann man Polen vor Blackout schützen?
nowakonfederacja.pl/wie-kann-man-polen-vor-blackout-schutzen

Mit Jakub Wiech spricht Natalia Kołodyńska-Magdziarz

Wir haben noch 14 Jahre Zeit, um den ersten Atomblock in Betrieb
zu nehmen. Wenn wir innerhalb der erforderlichen Frist ein
Kernkraftwerk nicht bauen, so werden wir auch ein Problem mit
Emissionen haben und nicht imstande sein, die Investitionen in OZE
[erneuerbare Energien) zu sichern.

Natalia Kołodyńska-Magdziarz: Die Energiepolitik Polens scheint eine
scharfe Granate zu sein, die sich Politiker hin und her zuwerfen, weil sie
wissen, dass sie eines Tages explodieren muss. In den Projekten der
polnischen Energiepolitik von 2018 und 2015 werden mögliche Probleme
bei der Deckung des Strombedarfs angesprochen – nach diesem
Dokument sollen diese Probleme in der zweiten Hälfte des XX
Jahrhunderts, und nach dem anderen, nach 2029 auftauchen. Im Jahr
2015 waren ca. 60% der Stromerzeugungsgeräte über 30 Jahre alt (die
erwartete Lebensdauer eines Kohle-Blocks beläuft sich auf 40-45 Jahre).
In den kommenden Jahren müssen weitere Turbinen abgeschaltet
werden. Und was dann?

Jakub Wiech: Wir haben ein Problem mit dem Produktionspark, weil er
hauptsächlich aus alten Kohlekraftwerken besteht. Derzeit diskutieren wir noch über
die Form der Energiepolitik bis 2040, aber sie ist bereits in ihrer fast endgültigen
Form bekannt. Sie sieht Investitionen in Solarparks, Windparks und vor allem in
Kernkraftwerke vor. Diese drei Kraftquellen sollen die Richtung der polnischen
Energiewende bestimmen. Die Frage lautet aber, ob wir alles rechtzeitig schaffen und
ob das uns vor den bereits bekannten Problemen, wie Stromausfälle, hohe Emissionen
oder zunehmende Probleme bei der Versorgung mit dem Rohstoff, d.h. Kohle, die
teilweise importiert werden muss, schützen wird.

Wenn es um Fristen geht, ist die größte Sorge für die Einhaltung der Frist für den Bau
des Atomkraftwerkes zu tragen. Es sind uns noch 14 Jahre geblieben, um den ersten
Block anzufahren. Es ist sehr wenig Zeit. Die größten Kernkraft-Enthusiasten wie
Professor Andrzej Strupczewski vom Nationalen Zentrum für Kernforschung sagen,
dass 13 Jahre das notwendige Minimum sind. Gleichzeitig wissen wir immer noch
nicht genau, wie wir den Bau des Kraftwerkes bezahlen und wer die Technologie dafür
liefern wird. Jede Verzögerung in Bezug auf den Zeitplan kann die Energiepolitik
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komplett ruinieren. Wenn wir innerhalb der erforderlichen Frist kein Kernkraftwerk
bauen, so werden wir auch ein Problem mit Emissionen haben und werden nicht
imstande sein, die Investitionen in OZE [erneuerbare Energien) zu sichern.

Vielleicht ist Energie in größerem Maßstab zu importieren?

Am Mittwoch, dem 26. Juni 2019, wurde ein Rekordstromimport nach Polen in Höhe
von etwa 2,7 GW verzeichnet, der auf eine Rekordnachfrage von 24,14 GW
zurückzuführen ist. Dies zeigt uns, wie sehr uns die Photovoltaik fehlt, die –
insbesondere im Sommer – den gestiegenen Strombedarf decken könnte. In Europa
ist Import von Strom nichts Neues – das gleiche Problem hat Deutschland, das über
ein viel besser entwickeltes Energiesystem verfügt. Im Juni hat Deutschland dreimal
Stromausfall gedroht, die Lage war so ernst, dass die Übertragungsnetzbetreiber eine
Erklärung dazu abgegeben haben, in der sie direkt sagen, dass die Situation kritisch sei
Experten vermuten, dass dies auf die große Menge an erneuerbaren Energien in ihrem
Energiemix zurückzuführen ist, und diese Quellen sind nicht vollständig vorhersehbar.
Auch die Struktur des deutschen Energiemarktes ist ein Problem. Der Stromimport ist
nichts Unnormales, aber es ist ihre Minimierung anzustreben.

Deutschland hat jedoch ein gut ausgebautes Verbindungsnetz zu seinen
Nachbarländern, wir haben dagegen praktisch keines.

Das ist ein Problem, das oft übersehen wird. Wenn wir über den Stromausfall
sprechen, meinen wir die Versorgung aus unseren Kraftwerken und vergessen dabei,
dass Deutschland einer der wichtigsten Retter für uns ist. Wenn diese Stromautobahn
jedoch verstopft wird, dann sind wir praktisch nur auf Schweden angewiesen. Sollen
wir dort nicht genug Energie finden, so haben wir ein riesiges Problem.

Was dann?

Es ist eigentlich unklar. Wir müssen uns retten. Natürlich haben wir Reserven, wir
können die Nachfrage reduzieren, wir haben das Programm Demand Side Response,
aber wenn bestimmte atmosphärische und technische Einflussfaktoren gleichzeitig
zusammenspielen werden, wie im August 2015, so wird das eine echte Bedrohung sein.
Um das drohende Blackout abzuwenden, ist es in diffuse Energiequellen, hohe
emissionsarme Leistungen, die Energieeffizienz und neue Versorgungswege zu
investieren.

Die in der Energiepolitik Polens bis zum Jahr 2040 enthaltenen
Prognosen zeigen, dass der wachsende Strombedarf selbst mit dem Bau
eines Kernkraftwerks kaum gedeckt werden kann, und die
Energieverluste wurden hier nicht berücksichtigt, wobei unsere
Infrastruktur sich wahrscheinlich in einem noch schlechteren Zustand
befindet als Kraftwerke. Es ist  darauf hinzuweisen, dass die
Energiewirtschaft Polens so organisiert ist, dass Energie über große
Entfernungen übertragen werden muss.
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Die Hauptverluste gibt es bei der Verteilung, da die Übertragung selbst (höchste und
hohe Spannungen) in dieser Hinsicht relativ sicher ist. Die Ursache für einen
Stromausfall liegen nicht unbedingt in einer unzureichenden Stromversorgung, die
Netzwerkinstabilität und Frequenzabweichungen können die Übertragungswege
beschädigen. Das wäre bei heißem Wetter besonders gefährlich. Dabei ist die Effizienz
des Netzwerks entsprechend geringer und es gibt auch heftiges Unwetter, aber es ist
zu beachten, dass es auch möglicherweise zu einer absichtlichen, mechanischen
Beschädigung kommen kann. Fällt eine große Stromautobahn aus, dann kann es zu
einem teilweisen oder vollständigen Stromausfall kommen, der über das Gebiet des
Landes hinausgehen kann. Wir sind im europäischen Energiesystem verbunden.
Würde es bei uns zu einem kaskadenartigen Ausfall der Systemstationen oder einiger
Blöcke kommen, so riskieren wir, dass im Extremfall ein Teil Europas ohne Strom
bleibt. Wir stehen vor Investitionen in das Verteilungsnetz. Der Teilbereich
Übertragungsnetze ist relativ sicher, aber bedarf auch der Aufmerksamkeit,
beispielsweise aus militärischen Gründen, z. B. wenn wir von einem Hybridkrieg
sprechen.

Sind wir bereit für einen Stromausfall?

Vor 12 Jahren gab es aufgrund eines nassen Schneefalls im April eine Menge von
Stromleitungsausfällen, und die gesamte Stadt Stettin und die umliegenden Städte
waren ohne Strom. Es war der größte Stromausfall seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein
großer Teil der Bewohner dieser Gegend haben nicht gewusst, was passiert ist –
Telefone, einschließlich Handys, haben nicht funktioniert, die Fernseher auch nicht.
Menschen wussten nicht, ob ein Krieg ausgebrochen oder es zu einer Havarie
gekommen ist, und was sie machen sollen. Das Blackout ist oft im Gespräch, aber ich
bin mir nicht sicher, ob die Öffentlichkeit weiß, was in solchen Situationen zu tun ist, z.
B. wie Wasser und Lebensmittel abgesichert werden sollen. Wir vergessen oft, dass im
Falle eines Stromausfalls kolossale Probleme mit der Wasserversorgung entstehen.
Wenn es zu einer schweren Havarie kommt, dann kann sie mehrere Tage dauern,
daher müssen die Menschen geschult werden, was in dieser Notlage zu tun ist.

Ich weiß selber nicht, was ich in einem solchen Fall tun soll, ich habe nie
Anweisungen zu diesem Thema gesehen. Befasst sich überhaupt jemand
damit?

Solche Anweisungen gibt es auf Bedienerebene – PSE [Polnische Elektroenergetische
Netze] verfügen über Szenarien und eine Strategie, was zu tun ist, um Verluste zu
minimieren und den Ausfall schnell zu beheben. Aus gesellschaftlicher Sicht ist dies
jedoch ein Problem. In der Schule sagt den Schülern niemand, was in dieser Situation
zu tun ist. Es gibt keine Kampagnen zu verwandten Themen, z.B. Aufbewahrung von
Lebensmitteln, damit diese langsamer verderben, da Kühlschränke nicht funktionieren
werden; zum Thema Wasserspeicherung und Schutz von Geräten beim Stromausfall.
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Es werden auch keine Informationsstrukturen getestet, die Abläufe ohne den Einsatz
elektronischer Medien kontrollieren könnten, denn diese höchstwahrscheinlich nicht
funktionieren werden.

Ich kann mir dieses Szenario bereits vorstellen: Gruppen von
randalierenden Plünderern nutzen den Stromausfall für Diebstähle, die
Kriminalität nimmt zu, Menschen haben Angst, das Haus zu verlassen,
und nach zwei Wochen hat die Regierung keine Kontrolle mehr. Verfügen
die Dienste über Verfahren für den Fall eines Stromausfalls?

Ich hoffe darauf. Da kommt es drauf an, wie großflächig der Stromausfall sein und wie
lange er dauern wird – ob es zu einem stadt-, regions- oder sogar landesweiten
Blackout kommen wird, ob er ein paar Stunden oder Tage dauern wird. Es ist ein
Szenario möglich, in dem sich das Problem über einen Teil Europas ausbreitet. Wenn
es im Juni in Deutschland dazu gekommen wäre, was eigentlich passieren konnte, so
hätte auch Polen ein Problem. Bei lokalen Stromausfällen ist die Situation
beherrschbar, Experten betonen hingegen, dass es bei großflächigen Stromausfällen zu
einem teilweisen Verlust der Kontrolle der Zentralregierung über die betroffene
Region kommen kann. Ich hoffe, dass es in Polen, aufgrund der herrschenden,
gesellschaftspolitischen Bedingungen, keine Massenverbrechen oder andere
Ausschreitungen geben wird. Ich glaube aber, dass die Armee, die Polizei und alle
möglichen Dienste, die die Situation unter Kontrolle haben könnten, eingesetzt werden
müssten. Die staatliche Funktionsfähigkeit würde dadurch geprüft, und ich denke,
dass sie hätte fehlschlagen können.

Ich möchte auch eine andere Art von Blackout erwähnen, nämlich die
Energiearmut. Alle von uns genannten Investitionen erfordern einen
enormen finanziellen Aufwand. Höchstwahrscheinlich werden die
Energiepreise steigen. Stehen wir vor einem Szenario, in dem sich ein
großer Teil der Gesellschaft keinen Strom leisten kann?

Wir alle haben den ganzen Wirbel um die Energiepreise im Dezember gesehen. Die
aktuellen Regelungen des sog. Elektrizitätsgesetzes gelten nur für das laufende Jahr.
Wir wissen nicht, was 2021 passieren wird. Die Energiepreise und die Energiearmut
sind äußerst wichtig, wenn die Umsetzung anderer staatlichen Maßnahmen, z.B. die
Bekämpfung von Smog, vorzunehmen ist. Wenn wir die Verbrennung minderwertiger
Abfälle bekämpfen und die Menschen dazu bringen wollen, in neue Öfen zu
investieren, müssen wir den Prozentsatz der Energiearmut, der laut dem Institut für
Strukturforschung bis vor kurzem 12% betrug, auf ein Minimum reduzieren. Arme
Menschen, die nicht in der Lage sind, große Summen für Energetik auszugeben,
werden z.B. solche “schmutzigen” Kraftstoffe verwenden, d.h. Müll oder billige
Kraftstoffe von geringer Qualität verbrennen. Sie werden auch nicht in der Lage sein,
Geldmittel für Energieeffizienz oder thermische Modernisierung zu investieren. Damit
wird das Problem von Smog in Polen nicht gelöst. Eine der unerwarteten
Auswirkungen des 500+ Programms war, dass ein Teil Polen aus der Energiearmut
geholt wurde. Die steigenden Energiepreise können diesen Effekt aber eindämmen.
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Die Frage ist, inwiefern wird die Gesellschaft mit den Kosten der Energiewende
belastet. Ich denke, es lohnt sich Deutschland ins Visier zu nehmen, wo die
Energiepreise zu den höchsten in Europa gehören und wo die EEG-Umlage einer der
Bestandteile dieser Preise ist und die erneuerbare Energiequellen unterstützt. Wir
können überlegen, wie die Energiepreise gestaltet werden können, indem wir sie
beispielsweise ins Finanzierungsmodell eines Kernkraftwerks einbeziehen, aber es ist
darauf zu achten, andere finanzierungsbedürftige Sektoren nicht lahmzulegen.

In Deutschland bestand jedoch ein ziemlich großer gesellschaftlicher
Konsens in Bezug auf die Unterstützung der erneuerbaren Energien. In
Polen würde die Gesellschaft vielleicht auch solche Lösungen
unterstützen. Ich stelle mir jedoch auch das Gegenteil vor, wenn die hohen
Energiepreise zu einer nachlassenden, öffentlichen Unterstützung für
Atomkraft oder erneuerbare Energien führen. Die Gesellschaft hat immer
noch eine Vorstellung von Kohle als eine billige Energiequelle, und andere
Energiequellen sind ihrer Meinung nach teuer. Vielmehr, wenn es keine
sozialen Kampagnen gibt, die die Gesellschaft ordnungsgemäß darüber
unterrichten, wie ein Kernkraftwerk funktioniert, so kann es dazu
kommen, dass z.B. Fernsehserien, wie schon erwähnte “Chernobyl” die
nachlassende Unterstützung für diese Technologie verursachen. Eine
starke Abneigung gegen Atomkraft kann Probleme bei der Umsetzung der
Energiepolitik verursachen.

Das Narrativ in Bezug auf Kohle basiert auf oft irrigen Überzeugungen, wie zum
Beispiel, dass die Bergmänner eine große soziale Gruppe sind, die die Wahlergebnisse
deutlich beeinflussen kann. Jedes Jahr arbeiten immer weniger Menschen in
polnischen Bergwerken und die Bergmänner wollen oft nicht, damit ihre Kinder in ihre
Fußstapfen treten.

Das zweite Problem ist die Verfügbarkeit von polnischer Kohle. Kürzlich sagte Andrzej
Duda bei der Eröffnung der COP24-Konferenz, dass man in Polen noch für 200 Jahre
Kohle in der Erde habe. In geologischer Hinsicht ist das wahr, aber die gewinnbare
Ressourcen, d.h. diese, deren Abbau rentabel ist, reichen nur für wenige Jahrzehnte.
Meiner Meinung nach sind 2050 bis 2060 Stichjahre, in denen wir bereits darüber
nachdenken sollten, Kohle aus dem polnischen Energiemix auszuschließen.

Es fehlt jedoch die Kommunikation zwischen der Regierung und der Gesellschaft,
wenn es um die Faktoren geht, die nahezu die Energiewende erzwingen. Wenn wir
jetzt versuchen würden, darüber zu sprechen, wie der polnische Energiesektor
aussehen sollte, würde sich die Gesellschaft wahrscheinlich spalten. Die erste Gruppe
würde glauben, dass unser kohlebasiertes Energiesystem beibehalten werden sollte,
die zweite möchte erneuerbare Energien so weit wie möglich einführen und die dritte –
Kernkraftwerke in verschiedenen Konfigurationen bauen. Leider ist diese dritte
Gruppe in Medien und Kommunikation immer noch unterrepräsentiert, weil die
Katastrophen in Tschernobyl oder Fukushima die Nukleartechnologie als gefährlich
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abgestempelt haben, was völlig falsch ist. Wenn wir jedoch soziale Kräfte in die
Energiewende einbeziehen wollen, nicht nur finanzielle, sondern auch politische und
organisatorische, dann ist eine Kommunikationspolitik umzusetzen, was parallel zur
Diskussion über die Energiepolitik stattzufinden ist. Und hier sind wir leider auch ganz
erledigt. Fraktionen kämpfen um Unterstützung mit emotional aufgeladener Rhetorik.
Es werden Mythen und Fake News über Energie erstellt, wie z.B. dass die
kommerzielle Stromerzeugung zum Smog beiträgt oder, dass Smog und globale
Erwärmung in Zusammenhang stehen. Dies ermöglicht ein politisches Bonus zu
gewinnen, ist jedoch sehr negativ für die allgemeine soziale Wahrnehmung. Wir,
Journalisten, sind auch daran schuldig, wir sollen mit unseren Berichten die
Kommunikation zwischen Politikern und Wählern verbessern. Politiker stehen mit
ihrer Energie- und Klimapolitik hinter einer Mauer und diese Mauer wird zusätzlich
erhöht, weil es auf soziale Probleme nicht ausreichend hingewiesen wird. Eines dieser
Probleme ist beispielsweise die Tatsache, dass es in Polen immer noch eine Gruppe
gibt, die Klimaänderungen bestreitet oder ihren anthropogenen Ursprung betont. Es
besteht ein wissenschaftlicher Konsens zu diesem Thema und es gibt viele Beweise, sie
werden aber der Öffentlichkeit nicht effektiv übermittelt.

Es gibt auch eine andere Seite, die Aktionen wie “Aussterben” vor dem
Woiwodschaftsbüro in Katowice durchführt, die auch gefährlich sind, da ein zu großer
Schwerpunkt auf das Visuelle gelegt wird, was eine sachlich fundierte Debatte
unmöglich macht. Wir müssen uns von diesen Extremen distanzieren. Wir brauchen
einen runden Tisch zum Thema “Klima”, an dem die Regierung und die Opposition
miteinander sprechen und Punkte bestimmen können, in denen sie einig sind. Dann
sollen sie eine einheitliche Information für die Gesellschaft erstellen, in der erklärt
wird, was zu tun ist und wie hoch die finanziellen und sozialen Kosten sind.

Und was mit der Wirtschaft?

Die Energiewende muss kein Schlag für die Wirtschaft sein. Sie kann sie sogar
ankurbeln und uns sogar eine Art politischen Bonusses geben. Die deutsche
Energiewende war so konzipiert, damit die Position Berlin in Europa gefestigt wird.
Ich würde sehr gerne die Schlussfolgerungen aus der deutschen Energiewende nach
Polen übertragen. Es sind auch einige Ansätze des strategischen Denkens zu sehen, z.
B. in der Drei-Meer-Initiative, die vor allem Energieversorgung durch den Bau von
Baltic Pipe oder die Erweiterung der Terminalleistungen annimmt. Es reicht jedoch
immer noch nicht aus.

Zusammenfassend: Wir haben keine Richtlinien für die Öffentlichkeit, wie
wir uns auf ein Blackout vorbereiten sollen und was im Falle eines
Stromausfalls zu tun ist. Wir sind uns nicht sicher, ob die Dienste ein
Verfahren für einen solchen Fall haben. Seit 2009 wurde keine neue
Energiepolitik verabschiedet. Wir wissen nicht, ob wir ein Kernkraftwerk
bauen werden und was wir machen werden, wenn der Bau nicht zustande
kommt. Wir wissen nur, dass in naher Zukunft weitere Energieblöcke
abgeschaltet werden müssen. Ist die Zeit reif, um nach Kerzen zu suchen?
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Es ist noch nicht so schlimm – noch nicht. Ich denke, dass all diese oben genannten
Faktoren zu der Schlussfolgerung führen, dass die größte Bedrohungen, mit denen wir
uns konfrontieren sowie werden konfrontieren müssen, sind die Kosten des gesamten
Systems und die Erhöhung der Betriebskosten. Es geht nur um Geld oder besser
gesagt, um den Geldmangel. Natürlich lässt das strategische Denken noch viel zu
wünschen übrig, aber es ist auch ein Fortschritt zu sehen, zum Beispiel im bereits
erwähnten Gasbereich. Es ist auch daran zu erinnern, dass immer noch neue Anlagen
gebaut werden, zum Beispiel von Orlen, der bereits als fünfter Energiekonzern im
Land bezeichnet wurde. Das Risiko eines Stromausfalls, wie im Jahr 2015, wurde
eingedämmt, obwohl Rekorde beim Stromverbrauch immer weiter aufgestellt werden.

Die Energiewirtschaft ist ein langfristiges Projekt, ebenso wie die damit verbundenen
Probleme. Leider verschwenden wir immer noch wertvolle Zeit in der Sackgasse
Atomfrage, für den Streit um die Gestaltung der Energiewende. Wir müssen etwas
damit machen, denn Energie ist das Fundament sowohl der Wirtschaft als auch des
gesellschaftlichen Wohlstands.
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Kukurydza zamiast ziemniaków, czyli jak zmiany
klimatyczne wpłyną na nasze życie

nowakonfederacja.pl/powrot-do-naturalnego-krajobrazu-i-odbudowa-ekosystemow

Europa jako bogaty region z pewnością będzie stanowiła cel uchodźców klimatycznych

Czy cenzus czasowy 50 lat, o którym od pewnego czasu można w mediach
usłyszeć to rzeczywisty okres, w którym może dojść do nieodwracalnych
zmian w naszym klimacie, jeśli nie zaczniemy się im przeciwdziałać?

Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nieodwracalne zmiany na Ziemi już
prawdopodobnie zaszły, więc z pewnością nie będzie nam łatwo wrócić do stanu sprzed
kilkudziesięciu lat czy, tym bardziej, sprzed epoki przedprzemysłowej.

Uważa się, że w 2070 roku, czyli właśnie za 50 lat, średnia temperatura na Ziemi będzie
wyższa o 2 stopnie Celsjusza względem epoki przedprzemysłowej, jeśli zmiany
zachodziłyby z taką prędkością, jak zachodzą obecnie. Ale spodziewamy się, że stanie się
to znacznie szybciej, może nawet jeszcze w pierwszej połowie wieku.

Zgaduję więc, że 2070 ma bardziej stanowić pewnego rodzaju symbol
upadku naszej planety niż realną datę, od której będzie za późno na
działanie?

Tak, ten próg jest „okrągły” głównie dlatego, żeby było go łatwo zapamiętać. W
rzeczywistości wygląda to nieco inaczej. Na Ziemi występuje mnóstwo zjawisk
posiadających swoje tzw. punkty krytyczne, po przekroczeniu których nie da się cofnąć
pewnych zmian. Ocenia się, że jeżeli średnia temperatura Ziemi podwyższy się o te 2
stopnie, to prawdopodobieństwo, że te punkty krytyczne będą przekraczane jest bardzo
wysokie. Może wręcz nastąpić kaskada tych zmian – napędzających się wzajemnie
kolejnych niepożądanych zjawisk.

Łatwym do zrozumienia przykładem tłumaczącym, czym są te „punkty krytyczne”, jest
topnienie lodu arktycznego, który charakteryzuje się tym, że odbija dużo światła
słonecznego. Gdy lód się topi, zastępowany jest przez dużo lepiej pochłaniającą
promienie słoneczne wodę. Nagrzewana w ten sposób woda jeszcze szybciej roztapia
lód, z którym ma styczność. Mówiąc w skrócie, im jest cieplej tym jest mniej lodu, a im
jest mniej lodu tym robi się cieplej. I jeżeli lodu stopnieje wystarczająco dużo, to okaże
się że ten efekt jest na tyle silny, że pozostały lód też stopnieje, nawet jest zatrzymamy
nagle wszystkie maszyny i zaprzestaniemy emisji. Jak wspomniałam, takich zjawisk jest
więcej. Każde z nich, np. zaburzenia prądów morskich, zanik lasów deszczowych i raf
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koralowych, mają swoje własne punkty krytyczne. Możemy w pewnym momencie
dojść do etapu, na którym nie tylko nie da się zmian cofnąć, ale też
zatrzymać ich postępowania.

Eksperci twierdzą zgodnie, że ociepleniem klimatu dużo bardziej zagrożone
są miejsca leżące na północy. O jakich dokładnie regionach świata
mówimy? Co im grozi?

Każdy region charakteryzuje się odmiennymi zagrożeniami. Np. na dalekiej północy, czy
ogólnie na północnej części globu, mamy zdecydowanie mocniejsze
ocieplanie się klimatu – temperatura rośnie tam dwukrotnie szybciej niż globalna
średnia. Oznacza to m.in. zanik lodu, a tym samym zagrożenie dla niedźwiedzi
polarnych stanowiących zresztą umowny symbol globalnego ocieplenia. Ocieplenie na
północy oznacza również katastrofy budowlane, gdyż im jest cieplej tym
bardziej topnieje wieloletnia zmarzlina, na której zbudowano na północy całe
miejscowości. Podłoże, które przez wieki było twarde, zaczyna zmieniać się w błoto, co
powoduje zapadliska i niszczenie budynków czy infrastruktury. Z tego powodu
ewakuowano już jedną z wiosek na Alasce.

Miejscem, w którym zmiany zaszły już prawdopodobnie za daleko jest Antarktyda
Zachodnia. Wydaje się, że cofające się lodowce już przekroczyły punkty krytyczne i nie
da się przywrócić ich poprzedniego zasięgu. Cofają się one coraz dalej w głąb lądu i im
bardziej ten proces postępuje, tym większa tworzy się powierzchnia styku pomiędzy
lodem a coraz cieplejszą wodą, a w związku z tym lodowce topnieją szybciej i szybciej.

A inne regiony świata?

W tropikach temperatura rośnie wolniej, jednak z drugiej strony mamy dużo gorszy
punkt wyjścia, ponieważ temperatury już na starcie są tam bardzo wysokie, nawet
zagrażające zdrowiu. I wzrost średniej temperatury rocznej, nawet niewielki,
oznacza zwiększenie liczby dni o bardzo wysokiej temperaturze w roku.

Powszechnie znanym zagrożeniem jest również podnoszenie się poziomu
morza. Szczególnie zagrożone są niewielkie wyspy położone na Oceanie Spokojnym,
który jest regionem szybkiego przyrostu poziomu oceanu. Podchwytliwą kwestią w tym
przypadku jest to, że poziom morza w różnych miejscach wzrasta w różnym tempie.
Także wiele znanych miast jest zagrożonych podwyższeniem się poziomu oceanu, m.in.
Miami, Osaka, Rio de Janeiro, czy Szanghaj. Do tego delty wielkich rzek, chociażby w
Chinach, Indiach, czy Bangladeszu – słona woda morska może wpływać deltami i
nizinami w głąb lądu zagrażając życiu, zdrowiu oraz dorobkowi setek
milionów ludzi.

A jakie zmiany klimatyczne czekają Europę?

To zależy o jakiej części Europy mówimy. Na przykład w basenie Morza Śródziemnego
od bardzo dawna pogarsza się sytuacja, jeśli chodzi o występowanie wysokich
temperatur oraz susze. Niestety, najprawdopodobniej te zjawiska będą coraz
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bardziej dotkliwe.

W centralnej części Europy również zaczyna pojawiać się problem z suszami, jednakże
on ma nieco inne podłoże. Co ciekawe, w naszej części kontynentu opadów przybywa,
jednakże równocześnie występuje silniejsze parowanie z powierzchni ziemi, a opady
występują rzadziej i są bardziej gwałtowne. Tworzy się przez to cykl, w którym przez
pewien okres roślinom brakuje wody, potem przychodzą gwałtowne opady i wtedy jest
jej wręcz za dużo, następnie woda paruje i znowu nastaje okres suchy, kiedy rośliny
mają wody zbyt mało.

Kolejnym problemem są większe maksymalne prędkości wiatru, przez co
nawiedzające nasz region wichury powodują coraz większe straty. Na
szczęście, jest to stosunkowo prosty problem do rozwiązania.

Dość powszechnie mówi się już o wizji uchodźców klimatycznych, ale jakie
mogą nastąpić jeszcze skutki zmian klimatycznych w innych częściach
świata dla Europy?

Zacznę od tego o czym Pan wspomniał. Europa jako bogaty region z pewnością
będzie stanowiła cel uchodźców klimatycznych. I myślę, że będzie to problem
najpoważniejszy. Uchodźcy będą pochodzić z regionów, w których warunki pogodowe
staną się na tyle uciążliwe, że będą utrudniały pracę czy zdobywanie podstawowych
środków do życia, takich jak woda i pożywienie. Co więcej, bardzo wysokie temperatury
mogą ogólnie utrudniać prowadzenie wydajnej gospodarki i w związku z tym ludzie
będą wypychani w stronę biegunów. A Europa Północna czy Środkowa z pewnością nie
będą aż tak bardzo dotknięte klęską wysokich temperatur, dzięki czemu będzie się tu
dało stosunkowo normalnie żyć i pracować. Niewątpliwie, nasza i podobne
klimatycznie szerokości geograficzne będą stanowiły cel emigrantów.

Zmiana klimatu może wpłynąć również na europejską gospodarkę. Z
pewnością wzrosną ceny towarów importowanych z innych części świata. Produkty takie
jak kawa czy kakao wymagają bardzo specyficznych warunków meteorologicznych.
Obszary, na których można je będzie hodować, będą się kurczyć, a więc same produkty
staną się droższe. Na pewno też na większą skalę potrzebować będziemy systemów
chłodzenia budynków i infrastruktury, nawadniania pól i tym podobne.

Przejdźmy na nasze podwórko. Jakie zmiany pogodowe lub klimatyczne
możemy zaobserwować w Polsce już obecnie?

Są to przede wszystkim fale upałów. W Polsce w latach 1951 – 1980 mieliśmy trzy lub
cztery dni z temperaturą powyżej 30 stopni w ciągu roku. Teraz jest ich już 11 i
spodziewamy się, że w następnych dekadach ich liczba będzie rosła aż dojdzie do 30, a
nawet 50 dni w ciągu roku. Za kilkanaście, czy kilkadziesiąt lat całe nasze lato
najprawdopodobniej będzie wyglądało jak jedna wielka fala wysokich temperatur.

Jak już również wspomniałam, coraz częściej mamy do czynienia z intensywnymi
opadami deszczu. Przynosi to coraz więcej tzw. powodzi błyskawicznych. W wyniku
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silnych i nagłych opadów woda w pojawia się w dużej ilości w niewielkich strumieniach,
które szybko wylewają. Woda gromadzi się również na ulicach czy na chodnikach i w
przejściach podziemnych, gdzie mamy nieprzepuszczalne powierzchnie takie jak beton.
Są to zjawiska, z którymi mamy do czynienia coraz częściej i w coraz
większej liczbie miejsc.

W kraju mamy również duży problem z suszami. Między 1951 a 1980 rokiem susze
występowały średnio raz na 5 lat, później średnio od 3 do 5 lat, a od 2013 roku właściwie
co roku mamy do czynienia z suszą rolniczą. Niestety, jak wiele wyżej opisanych zjawisk,
również to powoli przestaje być anomalią ze względu na coraz częstsze jego
występowanie.

W naszym regionie, w tym w Polsce, nastąpiła zmiana kierunków napływu
powietrza. Wydawać by się mogło, że może to nie mieć żadnego znaczenia, jednak
właśnie to zjawisko odpowiada w dużym stopniu za pogodę i warunki, w jakich żyjemy.
Domyślnie występują u nas wiatry zachodnie, z którymi wędrują kolejne niże znad
Atlantyku przynoszące zmianę pogody, deszcz co kilka dni i świeże powietrze znad
morza. Natomiast, w związku ze zmianą klimatu ta sytuacja wygląda inaczej: te niże nie
nadchodzą. Zamiast nich utrzymują się nad regionem kontynentalne wyże, skutkujące
brakiem wymiany powietrza i jednolitą pogodą przez wiele tygodni. Latem oznacza to
utrzymujący się upał, zimą mróz, a w obu porach roku może to oznaczać
smog, tak bardzo dotkliwy w ostatnich latach.

A czy możemy spodziewać się jakichś szczególnych anomalii pogodowych w
kolejnych dziesięcioleciach?

Te zjawiska, o których wspominałam będą prawdopodobnie coraz częstsze, coraz dłużej
utrzymujące się i coraz silniejsze. Czyli mówimy o jeszcze mocniejszych ulewach,
silniejszych porywach wiatru oraz jeszcze gorętszych falach gorąca.

Również podnoszenie się poziomu Morza Bałtyckiego może być dla Polski
zagrożeniem. Można się spodziewać, że do około połowy wieku przynajmniej raz do
roku będą zalewane bardzo duże obszary w regionie Zalewu Szczecińskiego – od
Koszalina, po Darłowo i Jarosławiec. Narażone na to będą również znaczna część
Gdańska i niemal całe Żuławy Wiślane aż do Elbląga. Można temu przeciwdziałać dzięki
budowaniu umocnień, a mieszkańcy tych regionów powinni być szczególnie na tę
kwestię uczuleni.

Przed jakimi problemami stanie teraz Polska i kraje regionu? Czy w
związku ze zmianami klimatycznymi, np. z pogłębiającą się suszą, będzie
nam brakować żywności lub wody?

W Polsce oraz w regionie zmiana klimatu jest przede wszystkim odczuwana przez
rolników, a chodzi głównie o dostęp do wody oraz wysokie temperatury. Musimy
gospodarować tak, aby tej wody nam wystarczyło. Być może trzeba będzie zmienić
uprawiane rośliny, np. zmienić ziemniaki na kukurydzę, która jest mniej wrażliwa na
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suszę. Być może potrzebne będzie nawadnianie pól, gdyż już teraz brakuje wody w
warstwach wierzchnich gleby. Nie możemy jednak sobie pozwolić, aby nawadniać pola
wodą pobieraną z głębszych warstw wodonośnych, gdyż są one bardzo trudno
odnawialne. A właśnie stamtąd zazwyczaj bierzemy wodę pitną oraz tę płynącą w
wodociągach.

A jak jeszcze może się zmienić nasz tradycyjny jadłospis?

Oprócz wymienionych przeze mnie ziemniaków z pewnością trudniejsza będzie uprawa
żyta. Prawdopodobny jest scenariusz, gdy nasi rolnicy będą się przerzucać na bardziej
„ciepłolubne” owoce i warzywa. Jednak nie możemy przejść obok pewnego znaczącego
szczegółu obojętnie – rośliny te nie tylko potrzebują wyższej temperatury ale również
innych warunków glebowych czy oświetleniowych, których w Polsce nie znajdą. To
ogranicza rolnikom pole do manewru i utrudnia zastąpienie jednych uprawianych roślin
innymi.

Chciałabym też odwrócić pytanie – jak nasz jadłospis wpływa na środowisko i
zmianę klimatu? Dość powszechnie znanym faktem jest to, że hodowla zwierząt jest
bardzo obciążająca dla środowiska i w szczególności daje nam duże emisje gazów
cieplarnianych. W związku z tym nie możemy pozwolić sobie na coraz to większe
spożywanie mięsa i nabiału jak ma to miejsce w wielu bogacących się społeczeństwach.
Pozytywnym zjawiskiem jest to, że coraz więcej osób jest tego świadoma i celowo
wybiera dietę bezmięsną. Jest to tańsze, zdrowsze i przyjaźniejsze dla klimatu.

Jakie są Pani zdaniem najważniejsze działania instytucjonalne w Polsce i w
Europie?

Z tych tematów, które mnie interesują mogę powiedzieć, że prężnie rozwijane są
obserwacje zmian zachodzących w środowisku oraz przygotowywanie prognoz i
udostępnianie danych. Dzięki temu osoby zainteresowane dysponują informacjami,
które pozwalają dostosować plany upraw, inwestycje, czy nawet sposób życia związany,
bądź mogący zaszkodzić środowisku. Są również programy europejskie, dzięki którym
wszystkie ośrodki, czy to badawcze, czy informacyjne, mogą czerpać sprawdzone
informacje na temat zmian klimatu. Podsumowując, działka informacyjna niezwykle
prężnie się rozwija, co może pomóc w zwalczaniu negatywnych skutków zmian
klimatu.
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Mais statt Kartoffeln oder: wie die Klimaänderungen
unser Leben beeinflussen werden

nowakonfederacja.pl/mais-statt-kartoffeln-also-wie-die-klimaanderungen-unser-leben-beeinflussen-werden

Europa, als eine reiche Region, wird mit Sicherheit zum Ziel der
Klimaflüchtlinge werden. Und ich denke, dass das eben zum größten
Problem wird. Die Flüchtlinge werden aus Regionen stammen, in
welchen die Wetterverhältnisse so beschwerlich werden, dass sie die
Arbeit oder die Besorgung von grundlegenden Mitteln wie Wasser
und Nahrungsmittel behindern.

Wersja polska

Ist denn der Zeitraum von 50 Jahren, von dem man seit einiger Zeit in den
Medien hört, tatsächlich der Zeitraum, in welchem es zu unumkehrbaren
Veränderungen in unserem Klima kommt, wenn wir nichts dagegen tun?

Vor allem muss man sagen, dass es zu den unumkehrbaren Veränderungen auf Erde
wahrscheinlich schon gekommen ist, es wird uns also nicht leicht fallen, zu dem
Zustand von vor mehreren Jahrzehnten oder gar in die vorindustrielle Zeit,
zurückzukehren.

Man glaubt, dass im Jahr 2070, das bedeutet eben in 50 Jahren, die durchschnittliche
Temperatur auf Erde um 2 Grad Celsius im Vergleich zu der vorindustriellen Zeit
höher wird, vorausgesetzt, dass die Veränderungen genauso schnell geschehen, wie
bisher. Aber wir erwarten, dass es viel schneller passiert, vielleicht noch in der ersten
Jahrhunderthälfte

Soll denn das Jahr 2070 eher ein Symbol des Untergangs unseres Planeten
als ein reelles Datum gelten, ab welchem erst für etwaige Handlungen zu
spät sein wird?

Ja, diese Schwelle ist „rund” hauptsächlich darum, weil man sie sich so leichter merken
kann. Tatsächlich aber sieht das etwas anders aus. Auf der Erde gibt es viele
Phänomene, die ihre sog. kritischen Punkte haben, nach deren Überschreitung man
manche Veränderungen nicht mehr rückgängig machen kann. Es wird geschätzt, dass
wenn die durchschnittliche Temperatur der Erde um diese 2 Grad steigt, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass diese kritischen Punkte überschritten werden, sehr hoch. Es
kann zu einer Konzentration dieser Veränderungen kommen, die dann weitere
unerwünschte Erscheinungen hervorrufen.
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Ein leicht verständlicher Beispiel, der erklärt, was diese „kritischen Punkte“ sind, ist
das Abschmelzen des arktischen Meereises, das sich dadurch auszeichnet, dass es viel
Sonnenlicht widerspiegelt. Wenn das Eis schmilzt, wird es durch Wasser ersetzt, das
die Sonnenstrahlen viel besser absorbiert. Das auf diese Art und Weise erwärmte
Wasser trägt dazu bei, dass das Eis, mit welchem es in Kontakt kommt, noch schneller
schmilzt. Kurz gesagt, je wärmer es ist, desto weniger Eis gibt es, und je weniger Eis
gibt es, desto wärmer es wird. Und wenn es genug viel Eis schmilzt, kann es
herausstellen, dass dieser Effekt so groß ist, dass das übrige Eis auch schmilzt, auch
wenn wir mit einem Mal alle Maschinen stoppen und die Emission einstellen. Wie ich
schon erwähnte, es gibt noch mehr dieser Phänomene. Jedes von ihnen, z.B.
Veränderungen wichtiger Meeresströmungen, Verschwinden der Regenwälder und der
Korallenriffe, hat seinen eigenen kritischen Punkt. Es kann passieren, dass wir eines
Tages solche Etappe erreichen, auf der man nicht nur die Veränderungen nicht mehr
rückgängig machen kann sondern auch ihre weitere Entwicklung nicht mehr stoppt.

Die Experten sind der gleichen Meinung, dass von der Klimaerwärmung
viel stärker die Gebiete im Norden bedroht sind. Über welche
Weltregionen sprechen wir genau? In welcher Gefahr schweben sie?

Jede Region zeichnet sich durch andere Gefahren. Z.B. Im hohen Norden, oder
allgemein auf der nördlichen Halbkugel, haben wir mit einer erheblich intensiveren
Klimaerwärmung zu tun – die Temperatur steigt dort doppelt so schnell wie der
globale Durchschnitt. Das bedeutet u.a. das Abschmelzen des arktischen Meereises,
und somit eine Gefahr für die Eisbären, die übrigens als Symbol für die Folgen der
globalen Erwärmung gelten. Die Erwärmung im Norden bedeutet auch
Baukatastrophen, denn je wärmer es wird, desto mehr schmilzt der Dauerfrostboden,
auf dem im Norden ganze Ortschaften gebaut wurden. Der Untergrund, der
Jahrhunderte hart war, verwandelt sich langsam in Schlamm, was zu Mulden und zur
Zerstörung von Gebäuden oder Infrastruktur führt. Aus diesem Grund wurde schon
ein Dorf in Alaska evakuiert.

Ein Ort, an dem die Veränderungen wahrscheinlich schon zu sehr fortgeschritten sind,
ist Westantarktika. Es scheint, dass die zurückgehenden Gletscher die kritischen
Punkte schon überschritten haben und man kann ihre vorherige Form nicht mehr
wiederherstellen. Sie gehen immer mehr in Richtung Land zurück und je mehr dieser
Prozess vorangeht, desto größer die Kontaktfläche zwischen dem Eis und dem immer
wärmeren Wasser wird und somit schmelzen die Gletscher immer schneller.

Und andere Weltregionen?

In den Tropen steigt die Temperatur langsamer an, jedoch haben wir dort eine viel
schlechtere Ausgangsposition, denn die Temperaturen sind dort schon am Start sehr
hoch, gar lebensgefährlich. Der Anstieg der durchschnittlichen Jahrestemperatur,
auch nicht besonders groß, bedeutet die Erhöhung der Anzahl der Tage mit einer sehr
hohen Temperatur im Jahr.
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Eine allgemein bekannte Gefahr ist auch der Anstieg des Meeresspiegels. Besonders
gefährdet sind kleine Inseln, die im Pazifischen Ozean liegen, der eine Region des
besonders schnellen Anstiegs des Ozeanspiegels ist. Ein besonderer Aspekt ist dabei
die Tatsache, dass der Meeresspiegel an verschiedenen Stellen im unterschiedlichen
Tempo ansteigt. Auch viele bekannte Städte sind von dem Anstieg des Ozeanspiegels
bedroht, u.a. Miami, Osaka, Rio de Janeiro oder Schanghai. Dazu noch die
Deltamündungen von großen Flüssen, zum Beispiel in China, Indien oder Bangladesch
– das Salzwasser kann über das Delta und die Tiefebenen in das Landesinnere fließen
und gefährdet das Leben die Gesundheit und den Besitz von Hunderten von Millionen
Menschen.

Und welche Klimaänderungen kann es in Europa geben?

Das hängt davon ab, über welchen Teil Europas wir sprechen. So zum Beispiel im
Mittelmeerbecken verschlechtert sich die Situation, wenn es um das Auftreten von
hohen Temperaturen und Trockenperioden geht, schon seit einer sehr langen Zeit.
Leider, werden diese Phänomene immer mehr belastend.

Im zentralen Teil Europas tritt das Problem der Trockenperioden immer häufiger auf,
jedoch sind seine Ursachen etwas anders. Interessanterweise gibt es in unserem Teil
des Kontinents immer mehr Niederschläge, zugleich verdampft das Wasser von der
Erdoberfläche stärker und die Niederschläge treten seltener dafür aber umso heftiger
auf. Das führt zu einem Zyklus, in welchen die Pflanzen eine Zeit lang an
Wassermangel leiden, dann kommen heftige Niederschläge auf und es gibt zu viel
Wasser, danach verdampft das Wasser und es kommt wieder eine Trockenperiode, in
der die Pflanzen wieder zu wenig Wasser haben.

Ein weiteres Problem sind immer höhere Höchstwindgeschwindigkeiten, wodurch die
unsere Region besuchenden Sturmwinde zu immer höheren Verlusten führen. Zum
Glück, dieses Problem kann man relativ leicht lösen.

Man redet schon überall über die Vision von Klimaflüchtlingen, aber
welche Folgen der Klimaänderungen in anderen Teilen der Welt es für
Europa noch geben kann?

Ich fange damit an, was Sie schon erwähnt haben. Europa, als eine reiche Region, wird
mit Sicherheit zum Ziel der Klimaflüchtlinge werden. Und ich denke, dass das eben
zum größten Problem wird. Die Flüchtlinge werden aus Regionen stammen, in
welchen die Wetterverhältnisse so beschwerlich werden, dass sie die Arbeit oder die
Besorgung von grundlegenden Mitteln wie Wasser und Nahrungsmittel behindern.
Mehr noch, die sehr hohen Temperaturen können allgemein das Führen einer
leistungsfähigen Wirtschaft erschweren in diesem Zusammenhang werden die
Menschen immer mehr in Richtung der Pole verdrängt. Und das Nord- oder
Mitteleuropa werden mit Sicherheit nicht so stark von den hohen Temperaturen
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betroffen, wodurch man hier relativ leben und arbeiten können wird. Zweifelsohne
wird unsere geographische Breite und andere, hinsichtlich des Klimas ähnliche, Zonen
ein Ziel der Emigranten sein.

Die Klimaänderung kann auch die europäische Wirtschaft beeinflussen. Mit Sicherheit
werden die Preise für Waren, die aus anderen Weltecken stammen, steigen. Solche
Produkte wie Kaffee oder Kakao benötigen sehr spezifische Wetterbedingungen. Die
Gebiete, auf den man sie anbauen kann, werden immer kleiner, somit werden die
Produkte selbst immer teurer. Wir werden mit Sicherheit auch mehr Kühlsysteme für
Gebäude und Infrastruktur, Systeme zur landwirtschaftlichen Bewässerung und
ähnliches benötigen.

Kommen wir jetzt zu uns. Welche Wetter- oder Klimaänderungen kann
man in Polen schon jetzt beobachten?

Das sind vor allem Hitzeperioden. In Polen in den Jahren 1951 – 1980 hatten wir drei
oder vier Tage mit der Temperatur von über 30 Grad im Jahr. Jetzt gibt es schon 11
von ihnen und wir erwarten, dass diese Zahl in den kommenden Jahrzehnten steigen
wird, bis sie 30 oder sogar 50 Tage im Jahr erreicht. In mehr als ein Dutzend Jahre
oder einigen Jahrzehnten wird unser ganzer Sommer wahrscheinlich zu einer einzigen
langen Hitzeperiode werden.

Und wie ich schon zuvor erwähnte, immer häufiger haben wir hier mit intensiven
Niederschlägen zu tun. Das bringt immer mehr sog. Blitzüberschwemmungen mit.
Infolge der heftigen und plötzlichen Niederschläge erscheint das Wasser in großen
Mengen in kleinen Bächen, die sehr schnell aus den Ufern treten. Das Wasser sammelt
sich auch auf den Straßen oder den Fußgängerwegen und in den Unterführungen, wo
es undurchlässige Oberflächen, wie Beton gibt. Das sind Erscheinungen, mit den wir
immer häufiger und in einem immer größeren Ausmaß zu tun haben

In unserem Land haben wir auch ein großes Problem mit den Trockenperioden. In den
Jahren 1951 bis 1980 sind die Trockenperioden durchschnittlich alle 5 Jahr
aufgetreten, später alle 3 bis 5 Jahre und seit 2013 gibt es eigentlich jedes Jahr eine
landwirtschaftliche Trockenperiode. Leider wird auch dieses Phänomen, wie viele der
oben beschriebenen, auch nicht mehr als Anomalie angesehen, da es immer häufiger
auftritt.

In unserer Region, darin in Polen, fand eine Änderung der Luftmassenrichtungen
statt. Man könnte meinen, dass das keine Bedeutung hat, jedoch ist eben dieses
Phänomen für das Wetter und die Bedingungen, in den wir leben, im großen Maß
verantwortlich. Normalerweise treten bei uns die Westwinde auf, mit welchen weitere
Tiefdruckgebiete vom Atlantik kommen, die Wetterumschwung, Regen alle paar Tage
und frische Luft vom Meer mit sich bringen. Aufgrund des Klimawandels sieht die
Situation jedoch anders aus: diese Tiefdruckgebiete kommen nicht. An ihrer Stelle
bleiben über die Region kontinentale Hochdruckgebiete, deren Folge der mangelnde
Luftaustausch und einheitliches Wetter über mehrere Wochen ist. Im Sommer
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bedeutet das anhaltende Hitzeperioden, im Winter den Frost, und in beiden
Jahreszeiten kann es auch zum Smog führen, der in den letzten Jahren so belastend
ist.

Und können wir irgendwelche besonderen Wetteranomalien in den
kommenden Jahrzehnten erwarten?

Diese Phänomene, von den ich gesprochen habe, werden wahrscheinlich immer
häufiger auftreten, immer länger dauern und immer stärker sein. Das bedeutet, wir
sprechen über noch heftigere Niederschläge, stärker Winde und noch heißere
Hitzewellen.

Auch der Anstieg des Meeresspiegels der Ostsee kann für Polen eine Gefahr darstellen.
Man kann vermuten, dass bis zur Hälfte des Jahrhunderts sehr große Gebiete in der
Region des Stettiner Haffs von Köslin bis Rügenwalde und Jershöft mindestens einmal
im Jahr überflutet werden. Gefährdet werden auch große Teile von Danzig und fast
das ganze Gebiet des Weichsel-Nogat-Deltas bis zum Elbing. Man kann dem
entgegenwirken, indem entsprechende Festungen gebaut werden, und die Bewohner
dieser Regionen sollen diesbezüglich besonders feinfühlig sein.

Vor welchen Problemen werden jetzt Polen und die anderen Länder der
Region stehen? Wird es aufgrund der Klimaänderungen, z.B. aufgrund
der Trockenperioden an Lebensmitteln oder Wasser fehlen?

In Polen und in der Region betrifft die Klimaänderung vor allem die Landwirte, dabei
geht es hauptsächlich um den Zugang zum Wasser und hohe Temperaturen. Wir
müssen mit dem Wasser so wirtschaften, dass es uns reicht. Vielleicht wird es
notwendig sein, andere Pflanzen für den Anbau zu wählen, z.B. statt Kartoffeln den
Mais, der bei Trockenheit weniger empfindlich ist. Vielleicht wird es notwendig sein,
die Felder zu bewässern, denn das Wasser fehlt schon jetzt in den oberen
Bodenschichten. Wir können uns aber nicht leisten, die Felder mit dem Grundwasser
zu bewässern, denn man kann es sehr schwer erneuern. Und von dort eben schöpfen
wir meistens das Trink- und Leitungswasser.

Und wie können sich unsere traditionellen Ernährungsweisen ändern?

Außer den von mir erwähnten Kartoffeln, wird auch der Anbau von Roggen
schwieriger. Es ist wahrscheinlich, dass unsere Landwirte auf das „wärmeliebende”
Obst und Gemüse umsteigen. Wir können da aber einen wichtigen Aspekt nicht außer
Acht lassen – solche Pflanzen brauchen nicht nur höhere Temperaturen, sondern auch
anderen Boden oder andere Lichtverhältnisse, die es bei uns in Polen nicht gibt. Das
schränkt den Landwirten den Spielraum ein und erschwert die Ersetzung der bereits
angebauten durch andere Pflanzen.

Ich möchte auch andersrum fragen – welchen Einfluss haben unsere
Ernährungsweisen auf die Umwelt und den Klimawandel? Es ist eine allgemein
bekannte Tatsache, dass die Zucht von Tieren die Umwelt sehr belastet und dass sie
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insbesondere große Emissionen von Treibhausgasen verursacht. Aus diesem Grund
können wir uns nicht leisten, immer mehr Fleisch und Milchprodukte zu essen, wie
das in vielen Gesellschaften mit zunehmendem Wohlstand der Fall ist. Eine positive
Erscheinung ist, dass sich immer mehr Personen dessen bewusst sind und dass sie bei
ihren Mahlzeiten gezielt auf Fleisch verzichten. Es ist billiger, gesünder und
umweltfreundlicher.

Und wie sind Ihrer Meinung nach die diesbezüglichen wichtigsten
institutionellen Maßnahmen in Polen und in Europa?

Bezüglich der Themen, die mich interessieren, kann ich sagen, dass sich die
Beobachtung der Veränderungen in der Umwelt und die Vorbereitung von Prognosen
sowie das Zurverfügungstellen der Daten sehr dynamisch entwickelt. Dadurch haben
die interessierten Personen Informationen, die ihnen helfen, Anbaupläne,
Investitionen oder auch die Lebensweise, die mit der Umwelt stark verbunden ist oder
die ihr schaden kann, anzupassen. Es sind auch europäische Programme, wodurch alle
Institutionen, ob das Forschungsanstalten oder Informationszentren sind, verifizierte
Informationen über den Klimawandel beziehen können. Zusammenfassend, der
Informationsbereich entwickelt sich sehr dynamisch, was zur der Bekämpfung der
negativen Klimawandelfolgen beitragen kann.
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Susze i powodzie mamy na własne życzenie
nowakonfederacja.pl/susze-i-powodzie-mamy-na-wlasne-zyczenie

Z dr. Andrzejem Mikulskim rozmawia Anna Szczerbata

Nie dbamy o retencję. Mówiąc obrazowo: jeśli w betonową rynnę wpuścimy wodę, to
będzie ona płynęła tamtędy tylko wtedy, kiedy będzie dostarczana. Jeśli wsadzimy tam
gąbkę, to ona przytrzyma wodę na dłużej

Zacznijmy od opisania stanu faktycznego, później zajmiemy się jego
przyczynami. Czy w Polsce brakuje wody?

Nie. Trzeba powiedzieć, że w Polsce wciąż nie brakuje wody. Mamy jej całkiem dużo, ale
gospodarujemy nią w sposób fatalny. Wyjaśnię. To, ile mamy wody, zależy od tego, ile
opadów spadnie na nasze terytorium. W naszym kraju opadów jest wciąż dość. Niestety
pozwalamy wodzie z opadów natychmiast uciekać do Bałtyku, nie zatrzymujemy jej, a
nawet robimy bardzo wiele, żeby jeszcze ten proces przyspieszyć. To z kolei powoduje,
że przepływy w naszych rzekach są bardzo nierównomierne. Jak pada, wody jest dużo,
jak nie pada, wody jest za mało, bo ta, która wcześniej spadła, już dawno zdążyła uciec.
Momentami stan wody jest na tyle niski, że odbija się to na gospodarce . Były
już sytuacje, w których elektrowniom brakowało wody. Takie sytuacje mogą się
powtarzać, szczególnie w kontekście tego, że zmiany klimatyczne mogą prowadzić do
zmniejszenia regularności opadów.

Co to znaczy, że źle gospodarujemy wodą?

W skrócie – nie dbamy o retencję. Mówiąc obrazowo: jeśli w betonową rynnę wpuścimy
wodę, to będzie ona płynęła tamtędy tylko wtedy, kiedy będzie dostarczana. Jeśli
wsadzimy tam gąbkę, to ona przytrzyma wodę na dłużej. Na tym polega retencja, czyli
zatrzymywanie wody, która opada na ziemię.

Takich gąbek w środowisku naturalnym jest bardzo dużo. Najlepsze pod tym względem
są torfowiska i tereny podmokłe, bo one nasiąkają wodą jak poduchy i spowalniają
proces wypływu rzekami do morza. Takich torfowisk było u nas bardzo dużo, teraz
zachowały się tylko ich resztki. Drugi element magazynujący wodę to lasy, które bardzo
dobrze zatrzymują opady i później stopniowo oddają je bezpośrednio lub poprzez wody
podziemne do koryt rzecznych.

Dlaczego nie dbamy o retencję i kto w zasadzie nie dba, a dbać powinien?

Zacznijmy od lasów, które w Polsce są w opłakanym stanie. Najgorzej jest w górach,
gdzie lasy są masowo wycinane. Wycięcie lasu w górach powoduje prawie
całkowitą utratę retencyjności. A to właśnie tam pada najwięcej deszczu, więc tam
trzeba byłoby podejmować jakieś kroki mające na celu zatrzymanie wody. Nie robimy
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tego, a w konsekwencji deszcz, który spada w rejonach górskich, zamiast zatrzymać się
w lasach, od razu trafia do potoków i odpływa na niziny. To powoduje wezbranie, falę
powodziową, szybką ucieczkę wody, a później… suszę.

Niestety u nas o retencji w kontekście lasów myśli się mało albo nie myśli się wcale. Lasy
są dla nas miejscem, gdzie uprawia się drzewa, żeby pozyskiwać drewno. Co ważne,
sama zrywka (wyciąganie ściętych drzew) dodatkowo powoduje powstawanie rynien,
które w czasie deszczu zamieniają się w potoki i potęgują efekt szybkiej ucieczki wody.

Jeśli chodzi o torfowiska, to one znikają wszędzie, bo obniża się poziom wód
gruntowych. Po pierwsze, torf jest użytkowany jako nawóz lub do produkcji, np.
kosmetyków, a po drugie – każda działalność człowieka wymagająca wbudowania
czegoś w grunt wymusza odwodnienie gruntu i w konsekwencji powoduje obniżenie
poziomu wód gruntowych. U nas na terenach podmokłych masowo buduje się osiedla.
Żeby w takim miejscu coś zbudować, trzeba wypompować wodę i osuszyć teren. W ten
sposób tracimy kolejne naturalne „gąbki”. Przykładem może być choćby Miasteczko
Wilanów, gdzie przed budową poziom wód gruntowych był bardzo wysoki.
Wypompowano stamtąd olbrzymie ilości wody.

To, co powoduje olbrzymie szkody jeśli chodzi o wody powierzchniowe, to kopalnie
odkrywkowe. A u nas niestety cały czas proponuje się budowanie nowych. Żeby taka
odkrywka mogła funkcjonować, trzeba zlikwidować wody gruntowe poniżej poziomu, do
którego ta kopalnia sięga, czyli często nawet do 200-300 metrów głębokości. A więc
ten poziom odwodnienia jest monstrualny i powstaje coś, co się nazywa „lejem
depresyjnym”. To powoduje znaczne obniżenie wód gruntowych na obszarze nawet
kilkuset kilometrów! To z kolei powoduje zanikanie wód powierzchniowych. Trzeba w
konsekwencji przekierowywać rzeki albo obudowywać je betonem, trzeba wybetonować
jeziora, żeby woda z nich nie uciekała. Bardzo łatwo zaobserwować skutki takich kopalni
odkrywkowych, jak pojedzie się nad Jeziora Gnieźnieńskie, które zanikają w szybkim
tempie. Z kolei rzeka Noteć na dłuższym odcinku w ogóle nie płynie, bo trafia do wód
podziemnych i jest wypompowywana przy kopalni odkrywkowej.

To jest kilka przyczyn naszych problemów z wodą.

A jakie sektory przemysłu są największymi winowajcami braków wody? Czy
hodowla zwierząt na mięso ma jakiś związek z brakami wody pitnej? Słyszy
się, że produkcja mięsa powoduje zanieczyszczenia wód gruntowych. ONZ
donosi, że hodowla przemysłowa bazuje na zbożach i soi bogatych w białko,
których uprawa pochłania znaczne ilości pestycydów i nawozów o dużej
zawartości azotu i fosforu. Ile w tym prawdy?

Na świecie hodowla bydła i w ogóle rolnictwo jest segmentem przemysłu, który zużywa
najwięcej wody, choćby na nawadnianie upraw zużywa się jej bardzo dużo. Na przykład
Jezioro Aralskie wyschło, bo nawadniano ogromne pola bawełny.
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W Polsce problem polega na tym, że rolnicy chcą wyeliminować sytuacje, w których ich
pola są zalewane wiosną i podczas intensywnych opadów. To sprawia, że w Polsce
tworzy się efektywne systemy odwadniające. W tej chwili za unijne pieniądze
prostuje się cieki wodne, po to, żeby szybciej odprowadzały wodę. Kilkadziesiąt tysięcy
kilometrów małych polskich rzek zostało przekopanych, po to, żeby woda, która
powstała w wyniku opadów, szybciej spłynęła w dół. Czyli robi się coś dokładnie
przeciwnego do tego, co należy robić. Przyspiesza się odpływ, zamiast go spowalniać. Po
co się to robi? Na przykład po to, żeby na wiosnę szybciej można było zacząć uprawiać
pola. A jakie są tego skutki? Rolnicy najpierw jak najszybciej pozbywają się wody ze
swoich terenów, a potem w lecie w tych miejscach jest susza. Dlatego dla własnego
dobra polscy rolnicy powinni zatrzymywać nadmiarową wodę, a nie się jej pozbywać.
Powinni odtwarzać śródpolne oczka wodne lub zadrzewienia.

Systemy irygacyjne powinny regulować poziom wody w krajobrazie rolniczym, czyli
odprowadzać wodę i przytrzymywać jej nadmiar do wykorzystania w okresie niedoboru.
Na świecie działają takie systemy irygacyjne, których celem jest zarządzanie dostępną
wodą, w tym jej zatrzymywanie, a nie wyprowadzanie jej na zewnątrz. Problem jest taki,
że to wymaga obsługi (monitorowania ilości wody i podnoszenia i opuszczania zastawek
w kanałach w odpowiednim momencie). Samo wyprowadzenie wody w dół, do morza,
tego nie wymaga.

Regulacja rzek w Polsce w ogóle jest problemem. Wyprostowane rzeki są
oczywiście krótsze, a poza tym woda w nich płynie na dużo większym spadku, więc
szybciej. Czyli wszystko, co robimy, służy osuszaniu terenów i wyprowadzaniu wody.

To znaczy, że susze mamy na własne życzenie?

Nie tylko susze, ale i powodzie, bo to, co zapewnia brak suszy, zapewnia też unikanie
powodzi. To jest nierozerwalnie połączone. Zbieranie wody w miejscu, w którym ona
spadnie, i wypuszczanie jej stopniowo (jak z gąbki) powoduje, że oddalamy zarówno
zagrożenie suszą, jak i powodzią, bo unikamy silnych fal wezbraniowych. A nasze
gospodarowanie wodą powoduje, że mamy albo powódź albo suszę.

A co robią nasi sąsiedzi w tych sprawach? Czy to prawda, że np. Niemcy
zachowują większy procent wody słodkiej na swoim terytorium?

Problem z naszymi sąsiadami jest taki, że oni przeżywali boom ekonomiczny, kiedy my
byliśmy jeszcze daleko w tyle. Na Zachodzie proces regulacji i przekształcania
krajobrazu zaszedł wcześniej. Oni mają wiele rzek zamienionych w kanały, bardzo silnie
zdegradowane zlewnie w wielu miejscach, no i mają ostatnio sporo problemów z
powodziami.

Generalnie w krajach zachodnich robi się już obecnie dużo w kwestii renaturyzacji rzek.
Likwiduje się lub modyfikuje elementy regulujące koryt i odtwarza meandry. Jest wiele
przypadków, w których rzeki próbuje się odbudowywać, nawet gdy jest to bardzo
trudne, bo płyną na przykład w betonowym korycie.
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Kładą gąbkę na betonie?

Tak, można tak powiedzieć. Kładą tam podłoże (np. piasek i kamienie), które sprawia,
że woda spływa dużo wolniej żłobiąc sobie naturalne zakola. Pojawiają się szybko rośliny
i zwierzęta. Rzeka zaczyna żyć. W normalnej sytuacji nadmiar wody z rzeki
powinien zasilać wody gruntowe, a wody gruntowe z kolei powinny zasilać
rzeki. Takiej normalności nadal brakuje w betonowych korytach.

Co więcej, trzeba pamiętać, że nasi „ekologiczni” sąsiedzi, czyli Niemcy, też mają u siebie
działające kopalnie odkrywkowe. I to jest u nas stosowane jako argument za
budowaniem kolejnych.

Wiemy, że to dewastuje środowisko naturalne, godzi w nasze zasoby wody,
ale chcemy budować, bo Niemcy też mają?

Miała być nawet specustawa, która pozwoliłaby na budowanie kopalni odkrywkowych
bez zgody lokalnej społeczności i bez wiarygodnej oceny oddziaływania na środowisko.
Na szczęście utknęła, nie została przegłosowana i chwilowo przepadła razem z
zakończeniem kadencji Sejmu. Ale generalnie takie pomysły są – żeby budować
kopalnie odkrywkowe za wszelką cenę, nawet przy sprzeciwie mieszkańców.

Mówi pan więc, że nie jest tak, że w Polsce, za przykładem Zachodu, się już
zorientowaliśmy, że niedobrze jest betonować rzeki, budować odkrywki i
wyprowadzać wodę? Nie ma w takim razie nadziei na poprawę?

Jakiejś dużej nadziei chyba nie ma na razie. Sytuacja wygląda teraz tak, że mamy UE i
ramową dyrektywę wodną, która każe nam doprowadzić do dobrego stanu wszystkie
wody powierzchniowe. Ale my robimy wiele rzeczy sprzecznych z tą dyrektywą, a osoby,
które walczą o polskie wody, mogą jedynie próbować opierać się o instytucje unijne.
Podobnie jak w przypadku innych konfliktów wokół ochrony przyrody. Bitwy o Dolinę
Rospudy i Puszczę Białowieską zakończyły się względnymi sukcesami w wyniku
ingerencji z zewnątrz. W przypadku wód jednak w większym stopniu chodzi o nasze
bezpieczeństwo i dobrobyt, a nie o przyrodę.

UE lepiej dba o nasze interesy niż my sami?

Tak. Niestety tak. W Polsce bez względu na opcję polityczną wszyscy są za
regulowaniem rzek i wykorzystywaniem zasobów w sprzeczności z naszymi własnymi
interesami. Wydaje mi się, że to wynika z braku wiedzy i z krótkowzrocznego spojrzenia
na problem. Brakuje kompleksowego podejścia do wody – spojrzenia na rzekę w
kontekście całości zlewni. Jeśli mówimy o Wiśle, to powinniśmy się nią zająć od gór do
ujścia i jej dorzeczem. To, co się dzieje w dolnej Wiśle niemal w stu procentach zależy od
tego, co się dzieje powyżej.

To ja poproszę o listę rekomendacji – co musimy zmienić, co nowego
powinniśmy zrobić, co musimy przestać robić?
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Przede wszystkim unikać ingerencji, które powodują przyspieszenie spływu
wody z krajobrazu. Nie prostować rzek, nie drenować rzek przez czyszczenie koryta,
unikać twardej regulacji cieków wodnych.

A po co się czyści koryta?

Żeby rzeka była „uporządkowana”, woda nie wylewała się z koryta na wiosnę, nie
zalewała pól… Pokutuje nadal paradygmat, iż główną funkcją rzeki jest sprawne
odprowadzanie wody opadowej w dół.

Wróćmy do rekomendacji.

Trzeba przestać budować na terenach zalewowych. Prędzej czy później tam i
tak będzie powódź. I to jeszcze dodatkowo wydrenuje budżet państwa ze względu na
odszkodowania.

Przestać zwiększać przepływy w potokach górskich, bo to drastycznie zwiększa
ryzyko powodzi na nizinach.

Patrzeć na lasy szerzej niż tylko jako na miejsce, które zapewnia drewno, ale też jako
miejsce retencji. Gospodarowanie lasami górskimi powinno być w dużej mierze
podporządkowane retencyjności. Lasy Państwowe powinny takie zadanie dostać i mieć
na to fundusze.

Jeżeli już budujemy sztuczne zbiorniki zaporowe, to ma to sens jedynie na terenach
górskich, tam, gdzie opadów jest najwięcej i zbiornik o małej powierzchni może mieć
dużą objętość. Takie zbiorniki mogą pomóc ustrzec niziny przed powodziami. To
powinny być zbiorniki suche, a nie mokre. Ze zbiornika wypełnionego wypłynie
tyle wody, ile do niego wpłynęło. Możliwości przyjęcia przez zbiorniki mokre fali
wezbraniowej są naprawdę niewielkie. Przytaczany wielokrotnie przez zwolenników
budowy zapór przykład Zbiornika Czorsztyńskiego, który w znaczący sposób spłaszczył
ogromną falę wezbraniową w 1997 roku, ratując tereny poniżej przed powodzią, jest po
części chybiony. Zbiornik ten był w tym czasie w fazie napełniania i mógł przyjąć w
odpowiednim momencie olbrzymie ilości wody, działał więc jak zbiornik suchy.

Na nizinach można z kolei budować poldery zalewowe (czyli takie fragmenty w
dolinie rzecznej, które w momencie, kiedy przychodzi fala wezbraniowa, są zalewane
wodą, a potem ta woda powoli się uwalnia). To dobry pomysł, bo poza okresami
wezbrań można tam coś robić – są tam bardzo bujne i żyzne łąki, na których można
wypasać bydło albo prowadzić działalność rekreacyjną. Takie poldery spłaszczają fale
wezbraniowe i zmniejszają ryzyko powodzi.

Trzeba też odbudowywać torfowiska, nawadniać te zdegradowane, próbując
uruchomić na nowo proces torfotwórczy. To ma przy okazji fundamentalne znaczenie
dla klimatu, bo jest jednym z nielicznych sposobów naturalnego i potencjalnie trwałego
usuwania węgla z obiegu.
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Oczywiście można ograniczać też zużycie wody, wprowadzić powszechne opłaty za
nią. Przemysł i ludzie w miastach płacą za wodę i to ich trochę ogranicza. Rolnicy też
powinni za nią płacić, choćby tyle, aby zachęcić ich do jej oszczędzania i
retencjonowania.

Trzeba zrobić wszystko, żeby woda nam nie uciekała. Z opadów mamy jej tyle, że jeśli
nie będziemy się jej pozbywać, to jak na razie wystarczy.

Ostatnie pytanie: kto będzie przeciwko tym wszystkim działaniom? W czyje
interesy to uderzy, kto będzie przeciwko temu protestował?

Wydaje mi się, że to jest raczej kwestia mentalności i braku wiedzy. Tkwimy w starych
ramach wiedzy o zagospodarowaniu rzek. Nawet na studiach hydrotechnicznych brakuje
wiedzy o tym, co zrobić, żeby rzekami gospodarować w sposób zrównoważony.

Żeby to, o czym mówiłem się udało, pewnie musi nastąpić zmiana pokoleniowa.
Większość ludzi święcie wierzy w to, że regulacja rzek to najlepszy sposób na
zabezpieczenie przed powodzią. Odwrócenie tego trendu, zmiana sposobu myślenia jest
bardzo trudna.

Ludzie w górach nie myślą o tym, co się stanie z rzeką na nizinach. Rolnicy nie liczą się z
tym, co stanie się z wodą poniżej ich terenów. To trzeba zmienić. O losie rzeki muszą
decydować wszyscy, którzy na jej linii się znajdują.
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Wir haben Dürren und Überschwemmungen auf
eigenen Wunsch

nowakonfederacja.pl/wir-haben-durren-und-uberschwemmungen-auf-eigenen-wunsch

Wir kümmern uns nicht um die Retention. Um es bildlich
auszudrücken: Wenn wir Wasser in eine Betonrinne lassen, wird
dieses Wasser nur dann dort durchfließen, wenn es zugeführt wird

Beginnen wir mit der Beschreibung des tatsächlichen Zustands, dann
werden wir uns mit seinen Ursachen befassen. Gibt es in Polen
Wassermangel?

Nein. Es muss gesagt werden, dass es in Polen immer noch keinen Wassermangel
gibt.. Wir haben ziemlich viel davon, aber wir verwalten es auf eine schreckliche Art
und Weise. Ich erkläre es. Wie viel Wasser wir haben, hängt davon ab, wie viel
Niederschlag auf unser Territorium fällt. Es gibt immer noch genug Niederschläge in
unserem Land. Leider lassen wir das Regenwasser sofort in die Ostsee abfließen, wir
stoppen es nicht und wir tun sogar viel, um diesen Prozess zu beschleunigen. Dies
wiederum macht die Flüsse in unseren Flüssen sehr ungleichmäßig. Wenn es regnet,
gibt es viel Wasser, wenn es nicht regnet, gibt es nicht genug Wasser, denn das, was
bereits gefallen ist, ist schon längst entkommen. Manchmal ist der Wasserstand so
niedrig, dass er die Wirtschaft beeinträchtigt. Es gab bereits Zeiten, in denen
Kraftwerke kein Wasser hatten. Solche Situationen können sich wiederholen,
insbesondere im Zusammenhang damit, dass der Klimawandel zu einer Verringerung
der Regelmäßigkeit der Niederschläge führen kann.

Was bedeutet es, dass wir ein schlechtes Wassermanagement haben?

Kurz gesagt – wir kümmern uns nicht um die Wasseraufbewahrung. Um es bildlich
auszudrücken: Wenn wir Wasser in eine Betonrinne lassen, wird dieses Wasser nur
dann dort durchfließen, wenn es zugeführt wird. Wenn wir dort einen Schwamm
platzieren, hält er das Wasser länger Dies ist die Retention, dh die Rückhaltung von
Wasser, das auf den Boden fällt.

Es gibt viele solcher Schwämme in der natürlichen Umgebung. Am besten eignen sich
in dieser Hinsicht Torfmoore und Feuchtgebiete, weil sie das Wasser wie Kissen
aufsaugen und den Prozess des Flusses ins Meer verlangsamen. Es gab hier viele
solcher Torfmoore, jetzt sind nur noch ihre Überreste erhalten. Das zweite
Wasserspeicherelement sind die Wälder, die Niederschläge sehr gut aufhalten und
dann allmählich direkt oder über unterirdisches Wasser in Flussbetten abgeben.
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Warum kümmern wir uns nicht um Retention, wer kümmert sich nicht
darum, sollte sich aber darum kümmern?

Beginnen wir mit den Wäldern, die sich in Polen in einem bedauerlichen Zustand
befinden. Am schlimmsten ist es in den Bergen, wo Wälder massiv abgeholzt werden.
Die Entwaldung in den Bergen führt zu einem fast vollständigen Verlust der
Rückhaltekapazität. Und dort regnet es am meisten, so dass man einige Schritte
unternehmen müsste, um das Wasser aufzuhalten. Wir tun das nicht, und
infolgedessen fließt der Regen, der in den Berggebieten fällt, anstatt im Wald zu
stoppen, direkt in die Bäche und fließt in die Tiefebene ab. Sie verursacht einen
Anstieg, eine Flutwelle, einen schnellen Wasseraustritt und dann. . . eine Dürre.

Leider denken wir wenig oder gar nicht über die Retention im Kontext von Wäldern
nach. Wälder sind für uns Orte, an denen Bäume wachsen, um Holz zu gewinnen.
Wichtig ist, dass das Schleudern selbst (Herausziehen von gefällten Bäumen)
zusätzlich die Bildung von Rinnen bewirkt, die sich bei Regen in Bäche verwandeln
und den Effekt des schnellen Wasseraustritts verstärken.

Wenn es um Torfmoore geht, verschwinden sie überall, weil der Grundwasserspiegel
sinkt. Erstens wird Torf als Dünger oder zur Herstellung von beispielsweise Kosmetika
verwendet, und zweitens – jede menschliche Aktivität, bei der etwas in den Boden
eingebaut werden muss, zwingt den Boden zur Entwässerung und senkt infolgedessen
den Grundwasserspiegel. In unseren Feuchtgebieten werden massenhaft
Wohnsiedlungen gebaut. Um an einem solchen Ort etwas zu bauen, muss man das
Wasser abpumpen und den Bereich trocknen. Auf diese Weise verlieren wir weitere
natürliche “Schwämme”. Ein Beispiel ist Miasteczko Wilanów, wo der
Grundwasserspiegel vor dem Bau sehr hoch war. Dort wurden riesige Mengen Wasser
herausgepumpt.

Was in Bezug auf das Oberflächenwasser enorme Schäden verursacht, sind die
Tagebau-Minen. Und hier wird leider immer noch vorgeschlagen, neue zu bauen.
Damit ein solcher Tagebau funktionieren kann, ist es notwendig, Grundwasser
unterhalb des Sohlenniveaus, bis zu dem das Bergwerk reicht, zu entfernen, das oft bis
zu 200-300 Meter tief ist. Dieser Grad der Dehydration ist also ungeheuerlich und
erzeugt einen sogenannten “Depressionskrater”. Dies führt zu einer deutlichen
Abnahme des Grundwassers auf einer Fläche von bis zu mehreren hundert
Kilometern! Dies führt wiederum dazu, dass Oberflächenwasser verschwindet. Das hat
zur Folge, dass man die Flüsse umleiten oder mit Beton verstärken muss. Man muss
die Seen betonieren, damit kein Wasser aus ihnen austritt. Es ist sehr einfach, die
Auswirkungen solcher Tagebau-Minen zu beobachten, wie zum Beispiel die Gniezno-
Seen, die schnell verschwinden. Andererseits fließt der Fluss Noteć in seinem längeren
Abschnitt überhaupt nicht, da er im Grundwasser landet und in der Tagebaumine
abgepumpt wird.

Dies sind einige Ursachen für unsere Wasserprobleme.
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Und welche Branchen sind die größten Schuldigen für Wasserknappheit?
Bezieht sich die Aufzucht von Fleischtieren auf einen Mangel an
Trinkwasser? Wir hören, dass die Fleischproduktion das Grundwasser
verschmutzt. Die Vereinten Nationen berichten, dass die industrielle
Landwirtschaft auf proteinreichen Körnern und Sojabohnen basiert,
deren Anbau erhebliche Mengen an Pestiziden und Düngemitteln mit
hohem Stickstoff- und Phosphorgehalt verbraucht. Wie viel Wahrheit
steckt darin?

In der Welt ist die Viehzucht und die Landwirtschaft im Allgemeinen das
Industriesegment, das am meisten Wasser verbraucht, auch wenn es viel Wasser zur
Bewässerung von Nutzpflanzen verbraucht. Zum Beispiel lief der Aralsee trocken, weil
riesige Baumwollfelder bewässert wurden.

In Polen besteht das Problem darin, dass die Landwirte Situationen beseitigen wollen,
in denen ihre Felder im Frühjahr und bei starken Regenfällen überflutet werden.
Infolgedessen werden in Polen wirksame Entwässerungssysteme geschaffen. Derzeit
werden die EU-Mittel verwendet, um Wasserläufe zu begradigen, damit sie schneller
abfließen. Zehntausende Kilometer kleiner polnischer Flüsse wurden gegraben, damit
das durch Regen entstandene Wasser schneller abfließen kann. Sie tun also genau das
Gegenteil von dem, was Sie tun sollten. Der Abfluss wird beschleunigt, anstatt ihn zu
verlangsamen. Wofür wird es getan? Zum Beispiel, damit Sie im Frühjahr schneller
mit der Landwirtschaft beginnen können. Was sind die Konsequenzen daraus? Die
Landwirte entfernen zuerst so schnell wie möglich Wasser aus ihren Gebieten, und im
Sommer herrscht an diesen Orten Dürre. Daher sollten polnische Landwirte zu ihrem
eigenen Wohl überschüssiges Wasser behalten und nicht loswerden. Sie sollten
Mittelfeldteiche oder -bäume nachbauen.

Bewässerungssysteme sollten den Wasserstand in der Agrarlandschaft regulieren, d.h.
überschüssiges Wasser ableiten und zur Nutzung in Zeiten der Knappheit speichern.
Es gibt Bewässerungssysteme in der Welt, die darauf abzielen, das verfügbare Wasser
zu verwalten, einschließlich der Aufbewahrung und nicht der Führung nach draußen.
Das Problem ist, dass dies eine Handhabung erfordert (Überwachung der
Wassermenge und Heben und Senken der Ventile in den Kanälen zum richtigen
Zeitpunkt). Nur das Wasser zum Meer hinunter zu bringen, erfordert das nicht.

Die Flussregulierung in Polen ist im Allgemeinen ein Problem. Begradigte Flüsse sind
natürlich kürzer, und außerdem fließt das Wasser in ihnen an einem viel größeren
Hang, also schneller. Alles, was wir tun, ist also, das Land zu entwässern und das
Wasser abzuleiten.

Bedeutet das, dass wir auf eigenen Wunsch Dürren haben?

Nicht nur Dürren, sondern auch Überschwemmungen, denn was Dürre verhindert,
verhindert auch Überschwemmungen. Es ist untrennbar miteinander verbunden. Das
Sammeln von Wasser an der Stelle, wo es fällt, und es nach und nach (wie ein
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Schwamm) wieder abzugeben, führt dazu, dass wir uns sowohl von der Dürre- als auch
von der Überschwemmungsgefahr entfernen, weil wir starke Wellenlängen vermeiden.
Und unser Wassermanagement verursacht entweder eine Überschwemmung oder eine
Dürre.

Und was machen unsere Nachbarn in diesen Angelegenheiten? Ist es
wahr, dass z.B. Deutschland hält einen höheren Anteil an Süßwasser auf
seinem Territorium?

Das Problem mit unseren Nachbarn ist, dass sie einen wirtschaftlichen Aufschwung
erlebten, während wir noch weit zurücklagen. Im Westen kam der Prozess der
Regulierung und Umgestaltung der Landschaft früher. Sie haben viele Flüsse in Kanäle
verwandelt, vielerorts stark degradierte Einzugsgebiete, und sie hatten in letzter Zeit
viele Probleme mit Überschwemmungen.

Im Allgemeinen wird in westlichen Ländern bereits viel getan, um Flüsse
wiederherzustellen. Elemente, die die Kanäle regulieren, werden entfernt oder
modifiziert und Mäander werden neu erstellt. Es gibt viele Fälle, in denen Flüsse
versuchen, wieder aufzubauen, auch wenn es sehr schwierig ist, weil sie beispielsweise
in einem Betonbett verlaufen.

Sie haben einen Schwamm auf den Beton gelegt?

Das kann man so sagen. Sie legen dort ein Substrat (z. B. Sand und Steine) ab,
wodurch das Wasser viel langsamer abfließt und natürliche Kurven schneidet.
Pflanzen und Tiere erscheinen schnell. Der Fluss beginnt zu leben. Normalerweise
sollte überschüssiges Wasser aus einem Fluss Grundwasser liefern, und Grundwasser
wiederum sollte Flüsse versorgen. Eine solche Normalität fehlt noch in Betonrinnen.

Darüber hinaus muss daran erinnert werden, dass unsere “ökologischen” Nachbarn,
dh Deutschland, auch Tagebau betreiben. Und dies wird bei uns als Argument für den
Bau neuer verwendet.

Wir wissen, dass es die natürliche Umwelt zerstört, unsere
Wasserressourcen schädigt, aber wir wollen sie bauen, weil sie
Deutschland auch hat?

Es sollte sogar ein spezielles Gesetz geben,, das den Bau von Tagebauminen ohne die
Zustimmung der örtlichen Gemeinde und ohne eine glaubwürdige
Umweltverträglichkeitsprüfung ermöglichen würde. Glücklicherweise blieb sie
stecken, wurde nicht durchgewählt und ging am Ende der Bundestag-Amtszeit
vorübergehend unter. Aber im Allgemeinen gibt es solche Ideen – um jeden Preis
Tagebau-Minen zu bauen, auch mit dem Widerstand der Einwohner.

Sie sagen also, dass es in Polen nicht so ist, dass wir nach dem Vorbild des
Westens bereits erkannt haben, dass es nicht gut ist, Flüsse zu betonieren,
offene Gruben zu bauen und Wasser zu entfernen? Gibt es dann keine
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Hoffnung auf Verbesserung?

Ich glaube, es gibt noch keine große Hoffnung. Die Situation ist jetzt so, dass wir die
EU und die Wasserrahmenrichtlinie haben, nach denen wir alle Oberflächengewässer
in einen guten Zustand versetzen müssen. Wir tun jedoch viele Dinge, die dieser
Richtlinie widersprechen, und Menschen, die für polnische Gewässer kämpfen,
können nur versuchen, sich auf EU-Institutionen zu verlassen. Wie bei anderen
Konflikten rund um den Naturschutz. Die Kämpfe um das Rospuda-Tal und den
Białowieża-Wald waren aufgrund externer Eingriffe relativ erfolgreich. Bei Gewässern
geht es jedoch mehr um unsere Sicherheit und unser Wohlergehen als um die Natur.

Die EU kümmert sich besser um unsere Interessen als wir selbst?

Ja. Leider ja. In Polen sind, unabhängig von der politischen Option, alle dafür, Flüsse
zu regulieren und Ressourcen im Konflikt mit unseren eigenen Interessen zu nutzen.
Es scheint mir, dass dies auf mangelndes Wissen und eine kurzsichtige Sicht auf das
Problem zurückzuführen ist. Es gibt keinen umfassenden Ansatz für die Betrachtung
des Flusses im Kontext des gesamten Einzugsgebiets. Wenn wir über die Weichsel
sprechen, sollten wir uns von den Bergen bis zur Mündung und ihrem Becken um sie
kümmern. Was in der unteren Weichsel fast hundertprozentig passiert, hängt davon
ab, was oben passiert.

Ich werde um eine Liste von Empfehlungen bitten – was müssen wir
ändern, was müssen wir neu tun, was müssen wir aufhören zu tun?

Vermeiden Sie zunächst Störungen, die das Abfließen von Wasser aus der Landschaft
beschleunigen. Flüsse nicht begradigen, Flüsse nicht durch Reinigen des Flussbettes
entwässern, harte Regulierung der Wasserläufe vermeiden.

Warum werden die Flussbetten gereinigt?

Damit der Fluss “ordentlich” ist, das Wasser im Frühjahr nicht aus dem Bett fließt und
die Felder nicht überflutet … Es gibt immer noch ein Paradigma, dass die
Hauptfunktion des Flusses darin besteht, Regenwasser effizient nach unten abzuleiten.

Kehren wir zur Empfehlungen zurück.

Sie müssen aufhören, auf Überschwemmungsgebieten zu bauen. Früher oder später
wird es dort sowieso eine Flut geben. Und dies wird zusätzlich den Staatshaushalt
durch Entschädigung belasten.

Man muss auch die Zunahme der Flüsse in Gebirgsbächen stoppen, da dies das Risiko
von Überschwemmungen im Tiefland drastisch erhöht.

Man sollte auch Wälder mehr als nur einen Ort betrachten, der Holz liefert, sondern
auch einen Ort der Retention. Die Bewirtschaftung von Bergwäldern sollte weitgehend
der Retention untergeordnet werden. Die Staatswälder sollten eine solche Aufgabe
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erhalten und über Mittel dafür verfügen.

Wenn wir bereits künstliche Stauseen bauen, ist dies nur in Berggebieten sinnvoll, in
denen es am meisten Niederschläge gibt und ein Stausee mit einer kleinen Fläche ein
großes Volumen haben kann. Solche Stauseen können dazu beitragen, das Tiefland vor
Überschwemmungen zu schützen. Die Stauseen sollten trocken und nicht nass sein.
Aus dem gefüllten Stausee wird so viel Wasser herausfließen, wie in ihn
hineingeflossen ist. Die Möglichkeit, dass feuchte Stauseen die Flutwelle empfangen,
ist sehr gering. Das von den Befürwortern des Staudammbaus vielfach zitierte Beispiel
des Stausees von Czorsztyn, der die gewaltige Hochwasserwelle von 1997 deutlich
abflachte und die darunter liegenden Gebiete vor Überschwemmungen bewahrte, wird
teilweise falsh verstanden. Dieser Stausee befand sich zum Zeitpunkt des Auffüllens
und konnte im richtigen Moment enorme Mengen Wasser aufnehmen, sodass er als
trockener Stausee fungierte.

Im Tiefland wiederum kann man Auenpolder anlegen (d.h. Fragmente im Flusstal, die
in dem Moment, in dem die Auenwelle kommt, mit Wasser überschwemmt werden,
und dann wird dieses Wasser langsam freigegeben). Dies ist eine gute Idee, da man
außerhalb der Hochsaison dort etwas unternehmen kann – es gibt sehr üppige und
fruchtbare Wiesen, auf denen man Vieh weiden oder Freizeitaktivitäten durchführen
kann. Solche Polder glätten Flutwellen und verringern das Hochwasserrisiko.

Es ist auch notwendig, Torfmoore wieder aufzubauen, degradierte Torfmoore zu
bewässern und zu versuchen, den Torfbildungsprozess neu zu starten. Dies ist übrigens
von grundlegender Bedeutung für das Klima, da es eine der wenigen Möglichkeiten ist,
Kohlenstoff auf natürliche und potenziell nachhaltige Weise aus dem Kreislauf zu
entfernen.

Natürlich kann man auch den Wasserverbrauch begrenzen und allgemeine Gebühren
dafür erheben. Industrie und Menschen in Städten zahlen für Wasser und das
schränkt sie ein wenig ein. Die Landwirte sollten auch dafür bezahlen, zumindest
genug, um sie zu ermutigen, es zu retten und zu behalten.

Wir müssen alles tun, um das Entweichen von Wasser zu verhindern. Wir haben so
viel Wasser von Niederschlägen, dass es vorerst ausreicht, wenn wir ihn nicht
loswerden.

Letzte Frage: Wer wird gegen all diese Aktionen sein? Wessen Interessen
wird es treffen, wer wird dagegen protestieren?

Ich denke, es ist eher eine Frage der Mentalität und des Mangels an Wissen. Wir
stecken im alten Rahmen des Wissens über die Flussbewirtschaftung fest. Selbst in
hydrotechnischen Studien mangelt es an Wissen darüber, wie Flüsse nachhaltig
bewirtschaftet werden können

Damit das, was ich gesagt habe, erfolgreich ist, muss es einen Generationswechsel
geben. Die meisten Menschen glauben fest daran, dass Flussregulierung der beste Weg
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ist, um Überschwemmungen zu verhindern. Es ist sehr schwierig, diesen Trend
umzukehren und die Denkweise zu ändern.

Die Menschen in den Bergen denken nicht darüber nach, was mit den Flüssen im
Tiefland passieren wird. Landwirte kümmern sich nicht darum, was mit dem Wasser
unter ihrem Land passiert. Dies muss geändert werden. Das Schicksal des Flusses
muss von all denen entschieden werden, die sich auf seiner Linie befinden.
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Czy ekologia może się opłacać?
nowakonfederacja.pl/czy-ekologia-moze-sie-oplacac

Nie da się funkcjonować w świecie, gdzie produkcja będzie miała coraz większy wpływ
na niszczenie środowiska. Nawet ci, którzy dziś wydają się mocarstwami muszą myśleć o
przedefiniowaniu swojego myślenia o tak strategicznych sektorach, jak sektor
energetyczny.

Rok 2020 już na zawsze zostanie zapamiętany jako rok pandemii Covid-19.
Przy okazji pandemii boleśnie uwidoczniły się również wady
zglobalizowanej gospodarki. Łańcuchy dostaw zostały przerwane i
mieliśmy problem chociażby z zaopatrzeniem nie tylko w sprzęt
elektroniczny, którego produkcja wymaga zaawansowanej technologii i
wiedzy, ale również zwykłych maseczek, których produkcja jest na tyle
prosta, że można to robić w każdym miejscu na świecie – a mimo to
uzależniliśmy się w tym zakresie od Chin. Z drugiej strony wciąż straszy się
tym, że skrócenie łańcuchów dostaw i powrót do lokalnej produkcji
spowoduje poważny wzrost cen. Czy doświadczenie z mijającego roku
zmienią nasz sposób postrzegania gospodarki i przyniosą trwałe zmiany?
Czy warto powrócić do lokalnej produkcji?

Pandemia jest raczej sytuacją przymusową. Zaskoczyła świat. Jednak przede wszystkim
jest rezultatem naszego podejścia do zasobów Ziemi. Mamy jedną planetę,
eksploatowaliśmy ją ponad możliwości, a symboliczna data przejedzenia ziemskich
zasobów niebezpiecznie zbliża się do pierwszej połowy roku. To oznacza, że jedna
planeta o wielkości i zasobach Ziemi, to już za mało, a ludzie żyją już na ekologicznym
kredycie. Przy czym nasz dług rośnie coraz bardziej. Już w pierwszych miesiącach
pandemii eksperci wyraźnie wskazywali na zagrożenia wynikające z
niszczenia naturalnych siedlisk zwierząt, a przez to na ekspozycję na nieznane
dotąd medycynie choroby, z którymi zwierzęta sobie radzą, ale mogą być już
niebezpieczne dla człowieka. Targ w Wuhan, z którego być może pochodził koronawirus
symbolizuje chyba najlepiej, to do czego zdolny jest człowiek. Można na nim było kupić
również rzadkie i zagrożone wyginięciem gatunki, i chętni na nie konsumenci pojawiali
się przy stolikach, na których serwowano nie tylko owe słynne nietoperze.

Pandemia, przerwanie łańcuchów dostaw przyniosły pewną ulgę środowisku
naturalnemu i ograniczyły emisje CO2, ale tylko na pewien czas. Zaistniała
sytuacja jest sygnałem ostrzegawczym dla świata. Jednak wątpię, że konsumenci
wyciągną z niej wnioski. Będą to raczej ograniczenia wydatków związane z niepewną
sytuacją finansową i widmem kryzysu gospodarczego. Apetyty konsumentów na
wspomniane już elektroniczne gadżety z Dalekiego Wschodu nie słabną. A skoro jest
popyt, to łańcuchy dostaw szybko się odtwarzają, o ile jest popyt na towary z odległych
zakątków świata. Sytuacja, w której się znalazła ludzkość, przypomina raczej człowieka
skazanego na tymczasową głodówkę. Po tym jak sytuacja znów się unormuje, skazaniec
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znów będzie kupować często i dużo. Producenci wmawiają mu, że musi mieć, jest okazja
i jeśli chce coś kupić to teraz albo nigdy. Stymulują apetyt kosztem konsumentów.
Niskie ceny na przykład smartfonów nie idą w parze z jakością sprzętu. Dziś jest to
sprzęt o krótkim czasie działania, skonstruowany tak, aby pobudzać konsumpcję i
skłaniać do zakupów kolejnych nowości, pojawiających się w salonach sprzętu
elektronicznego. Nawet naprawa przestaje być opłacalna.

A zatem jeśli wydarzenia czasu pandemii coś zmienią to tylko jeśli wydrenowane
zostaną portfele konsumentów. Powrót do poprzedniej „normalności” sprawi, że w
nieodległego perspektywie znów wpadniemy w spiralę kolejnego kryzysu, może znacznie
gorszego. Póki co model oparty na ciągłym zwiększaniu sprzedaży i poprawianiu
wyników finansowych zderzył się z sufitem. Owszem może ten sufit przebić, ale wtedy
konsekwencje będą jeszcze gorsze niż to, czego dziś doświadczamy.

Konsumenci i ci, którzy ich do tej konsumpcji namawiają muszą w końcu przemyśleć,
czy musimy ściągać olej palmowy z Azji Południowo-Wschodniej, gdzie uprawa olejowca
gwinejskiego doprowadziła do niespotykanego nigdzie wylesienia lasów pierwotnych
strefy tropikalnej, czy też powinniśmy wrócić do konsumpcji olejów produkowanych
lokalnie. Mówię o palmowym nie bez powodu, ponieważ jest sztandarowym przykładem
tego, jak można wciągnąć konsumenta w taki łańcuch dostaw. W praktyce dociera do
nas surowiec odpowiedzialny za wielką katastrofę ekologiczną w najcenniejszym
przyrodniczo zakątku Ziemi, a który z racji ceny jest preferowany przez producentów,
ponieważ mogą jeszcze bardziej zwiększyć zyski, przestawiając się na technologię
nastawioną na zastosowanie niedrogiego oleju. Dodam tylko, że oleju, który jest obecnie
dodawany nie tylko do produktów spożywczych, ale i całej gamy produktów
kosmetycznych, a nawet pasz dla zwierząt. Olej palmowy jest takim odwróceniem się od
lokalności. Ale tu wchodzimy w jeszcze jeden aspekt z tym związany. To nasza
konsumpcja ponad miarę powiązana ze zjawiskiem marnowania, w tym przypadku
żywności. Tylko w Polsce według danych Banków Żywności marnujemy około 9
milionów ton jedzenia rocznie. Nie zastanawiamy się nad tym co kupujemy, bo
sugerujemy się promocją, ceną, trochę większym przypływem gotówki. Za mniej
możemy kupić więcej i nie zjadamy tego, co kupujemy. I takich przykładów można
podać więcej. Branża odzieżowa i niesprzedane ubrania, które nie rzadko są niszczone,
w momencie pojawiania się nowej kolekcji.

Skracanie łańcuchów dostaw wiąże się również z innym problemem –
przenosząc produkcję do Azji jednocześnie pozbyliśmy się dużej części
problemów z „brudnym” przemysłem. Niejednokrotnie zarzucano Europie,
że chociażby do swojej produkcji CO2 powinna doliczać CO2
wyprodukowany razem z tworzeniem dóbr na jej użytek, nie wspominając
już o innych szkodach, jakie pośrednio przynieśliśmy tamtejszemu
środowisku. Czy da się pogodzić bardzo ambitne założenia polityki
klimatycznej UE z rosnącą konsumpcją jej mieszkańców?

Pozbyliśmy się, ale to i tak do nas wraca i musi być uwzględniane w końcowym
rachunku. Przecież zmiany klimatu nie dotyczą wyłącznie Chin. Odpowiadamy za
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chińskie emisje. Chińska produkcja wysyłana na europejskie, czy też amerykańskie
rynki, czyni nas współodpowiedzialnymi za dramat związany ze zmianami klimatu. Nie
da się pogodzić tej rosnącej konsumpcji z ambitnymi założeniami unijnej polityki
klimatycznej, jeśli konsumenci nie zmienią swojego zachowania. To musi oznaczać
mniejszą konsumpcję, ale nie oznacza tego, że nagle zaczniemy być głodni i pozbawieni
możliwości zaspokajania naszych podstawowych potrzeb. Wręcz przeciwnie jest szansą.
Wolałbym kupować określony produkt, wiedząc, że posłuży mi przez lata. Ale ten
sposób myślenia nie jest już tak oczywisty wśród europejskich konsumentów. Chcą
szybciej i częściej zmieniać swojej sprzęty codziennego użytku, tłumacząc to postępem
technologicznym i wielkim przyspieszeniem. Bo przecież mój laptop za wolno już
odtwarza filmy, mój smartfon nie daje rady z obsługa mediów społecznościowych.

Pamiętajmy jednak, że Azja zaczęła wyprzedzać Unię Europejską. Na chińskim rynku
jest już wielu konsumentów, którzy zachowują się podobnie jak konsumenci w krajach
uważanych dotąd za zamożne. Wszędzie tam, gdzie ludzi stać na więcej wygrywa model
konsumpcjonizmu a nie wstrzemięźliwości zakupowej. Zwraca mi się uwagę, że bez
rozwoju produkcji, bez wzrostu sprzedaży, system zawiesi się i stoczy się w kryzys. Otóż
właśnie przez ten ustawiczny pęd ku temu, żeby sprzedać więcej system już się zawiesił,
złapał pandemiczną zadyszkę, a za chwilę będzie w stanie permanentnej zapaści z
powodu zmian klimatycznych.

Głównym argumentem przeciwników polityki klimatycznej UE jest jej
potencjalnie destrukcyjny wpływ na rozwój gospodarczy. Czy da się
pogodzić jedno i drugie?

Przeciwnicy polityki klimatycznej wydają się nie dostrzegać faktu, że czeka nas jeszcze
większe tąpnięcie, jeśli nie zrewidujemy swojego podejścia do spraw związanych z
zatrzymaniem globalnego ocieplenia. Trwają przy obronie dotychczasowego modelu
gospodarczego pozbawionego innowacji ograniczających nasz wpływ nie tylko na
klimat. Trzeba spojrzeć na to zagadnienie szerzej. W grudniu ubiegłego roku poznaliśmy
nowy program, znany jako Europejski Zielony Ład. To spojrzenie całościowe, które
może uzdrowić gospodarkę. Wśród zaproponowanych działań są  inicjatywy w celu
przemian w kierunku popularyzacji czystych technologii, gospodarki o obiegu
zamkniętym, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, zwiększania wydajności
efektywności energetycznej i materiałowej. Jest w nim mowa również o składaniu
przyjaznych środowisku zamówień publicznych, co ma wspierać rozwój gospodarczy
poprzez poszukiwanie innowacji, tworzących m.in. nowe miejsca pracy.

Oczywiście znów wracamy do konsumentów. Kolejny lockdowny, kwarantanny i
działania, które mają uratować niewydolny system służby zdrowia, wpłynęły na
zachowania zakupowe. Zmniejszyły sprzedaż i być może część osób zmieni jednak swoje
nastawienie, o ile spotka się z zachętą ze strony producentów, którzy będą wprowadzać
zmiany na rzecz zrównoważonego rozwoju w swoich zakładach produkcyjnych,
ograniczając ich wpływ na klimat i środowisko. Pytanie zasadnicze brzmi – czy
rzeczywiście zaistnieje taka synergia.
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Tymczasem może nas czekać jeszcze jeden scenariusz. Pomimo wymuszonego pandemią
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, nadchodzący po niej kryzys gospodarczy
może jeszcze bardziej oddalić kwestię rozwiązania kryzysu klimatycznego. Gospodarki
postawią na odbudowę za wszelką cena nie zwracając uwagi na koszty środowiskowe
takiej odbudowy. Klimat i troska o środowisko zejdą na odległy plan.

Należy pamiętać, że to jakie decyzje zostaną podjęte w tym zakresie będzie
mieć realny wpływ na ludzi, w tym na nas. Wydaje się, że nikt nie chciałby
żyć na gorszym poziomie niż dotychczas, więc ciężko nam poświęcić rozwój
gospodarczy, z drugiej strony działacze ekologiczni często straszą nas, ze
tak czy inaczej za kilkadziesiąt lat czeka nas apokalipsa i będziemy walczyć
o przetrwanie. Czy istnieje jakiś optymistyczny scenariusz, w którym udaje
nam się jednocześnie zachować w miarę wygodne życie i uniknąć
ekologicznej katastrofy?

To jest pytanie o wartości, z którymi się identyfikujemy. Czy fakt, że nie będę mógł
zmienić telefonu na nowy model, tak często jak dotychczas jest już tym życiem na
gorszym poziomie? Śmiem wątpić. Apologeci zwiększania konsumpcji i sprzedaży
zarzucą mi zamach na konsumencką wolność. Jednak powinniśmy w końcu zrozumieć,
że znaleźliśmy się na rzeczywistej krawędzi. Coraz łatwiej z niej spaść, a apokaliptyczne
prognozy wcale nie są wyssane z palca. Jesteśmy świadkami wielkiego wymierania
gatunków, termicznego rozregulowania klimatu na Ziemi, kryzysów klimatycznych,
które dotykają kolejne obszary narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe. W końcu
zabraknie nam zasobów. I jak każdy gatunek, który nie będzie miał dostępu do bazy
pokarmowej, dojdziemy do mało przyjemnego finału.

Irytuje mnie coraz bardziej spychanie kwestii związanych ze stanem środowiska
i ochroną przyrody. Wiemy, że wiele rzeczy zrobiliśmy źle. Są na to recepty.
Technologia może być również naszym sojusznikiem, której rozwój można
ukierunkować w stronę szukania rozwiązań efektywnych energetycznie, przyjaznych dla
natury i dla człowieka, który nigdy nie będzie funkcjonował w oderwaniu od świata
przyrody.

Pamiętajmy, że analiza 163 branż przemysłu, która znalazła się w opracowaniu „2020.
Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and the
Economy” wyraźnie wykazała, że ponad połowa światowego PKB w stopniu dużym lub
umiarkowanym jest uzależniona od przyrody i zasobów naturalnych. I tak branże silnie
uzależnione od natury generują ok. 15% światowego PKB. Te, które zależą od przyrody
w stopniu umiarkowanym odpowiadają za 37% światowego PKB. A te trzy największe,
silnie uzależnione od natury sektory to budownictwo, rolnictwo i branż FMCG. Jeśli
zatem dojdzie do pogorszenia się stanu zasobów naturalnych i środowiska,
czeka nas nie tylko środowiskowa, ale i gospodarcza katastrofa.

Może, biorąc pod uwagę prognozy naukowców, powinniśmy zmienić
perspektywę – łatwo sobie wyobrazić, że przy niedoborach wody, czy pól
uprawnych najsilniejsze będą kraje, które będą miały ich najwięcej. Jak to
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może wpłynąć na globalną gospodarkę?

Zmiany klimatu skazują dziś na największe problemy najuboższe rejony świata, które
najmniej przyczyniają się do emisji gazów cieplarnianych i konsumpcji. Najlepszym
tego przykładem jest kontynent afrykański, który dotykają susze i inne ekstremalne
zjawiska pogodowe. To swoisty paradoks naszych czasów.

Nie da się funkcjonować w świecie, gdzie produkcja będzie miała coraz większy wpływ
na niszczenie środowiska. Nawet ci, którzy dziś wydają się mocarstwami muszą myśleć o
przedefiniowaniu swojego myślenia o tak strategicznych sektorach, jak sektor
energetyczny. Wspomniane już Chiny nie tylko szukają rozwiązań dotyczących
energetyki odnawialnej i są w tym zakresie jednym ze światowych liderów, ale szukają
również innowacji w zakresie energii atomowej, która spełniałaby oczekiwania
dotyczące jej efektywności i bezpieczeństwa.

Tak naprawdę wiele zależy od tego, jak dużo uwagi będziemy przywiązywać do
innowacji, które zbliżą nas w stronę czystej energii i znacznego ograniczenia konsumpcji
zasobów naturalnych, a popchną w kierunku ponownego przetwarzania odpadów i ich
wykorzystywania. Czy musimy mieć papier z nowo ściętych drzew, czy też możemy
sięgnąć po papier makulaturowy, z odzysku? Czy nie możemy przetwarzać starych mebli
i dać im nowego życia?

Tak jak już wspominałem znamy diagnozę dla świata, która nie jest optymistyczna.
Wiemy, co powinniśmy robić, ale pozostaje najważniejsze pytanie – czy świat będzie
chciał pójść w tym kierunku?

Czy ekologia może się opłacać?

Gdyby „ekologia” się nie opłacała rankingi miejsc najlepszych do życia nie
uwzględniałyby kryteriów środowiskowych. Powrót do tradycyjnych sposobów upraw,
które zaspokajałaby nasze zapotrzebowanie, a nie kończyły na śmietniku, poprawa
jakości tej produkcji rolnej, mają wpływ na nasze zdrowie, a co za tym idzie na komfort
życia. Tak samo jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, konsumenckie wybory w
sklepie. Nasze codzienne wybory, które są związane z ograniczeniem konsumpcji mięsa i
wykluczenie tych produktów, które pochodzą z wielkich przemysłowych ferm, również
mogłyby mieć wpływ i wspierać indywidualną produkcję rolną . Oczywiście
jest w tych moich twierdzeniach wielka doza optymizmu, że jako ludzkość jeszcze się
zdołamy ogarnąć, ale i coraz więcej niepokoju o nawet najbliższą przyszłość.
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Kann sich Ökologie auszahlen?
nowakonfederacja.pl/kann-sich-okologie-auszahlen

2020 wird schon für immer als das Jahr der Covid-19-Pandemie in
Erinnerung bleiben. Die Pandemie machte auch schmerzlich sichtbar die
Nachteile einer globalisierten Wirtschaft. Die Lieferketten wurden
unterbrochen und wir hatten ein Problem beispielsweise mit der
Lieferung nicht nur elektronischer Geräte, deren Herstellung
fortschrittliche Technologie und Kenntnisse erfordert, sondern auch
gewöhnlicher Mund-Nase-Masken, deren Herstellung so einfach ist, dass
sie überall auf der Welt produziert werden können – und trotzdem
wurden wir in diesem Bereich abhängig von China. Andererseits bestehen
nach wie vor Ängste, dass eine Verkürzung der Lieferketten und die
Rückkehr zur lokalen Produktion zu einem ernsthaften Preisanstieg
führen wird. Wird die Erfahrung des vergangenen Jahres unsere
Wahrnehmung der Wirtschaft verändern und dauerhafte Veränderungen
bringen? Lohnt es sich, zur lokalen Produktion zurückzukehren?

Eine Pandemie ist eher eine Zwangssituation. Sie überraschte die Welt. Vor allem ist
sie aber das Ergebnis unserer Einstellung zu den Ressourcen der Erde. Wir haben
einen Planeten, wir haben ihn über seine Grenzen hinaus ausgenutzt, und das
symbolische Datum des Verbrauchs der Ressourcen der Erde nähert sich gefährlich
der ersten Jahreshälfte. Das bedeutet, dass ein Planet mit der Größe und den
Ressourcen der Erde nicht mehr ausreicht und die Menschen bereits von einem
ökologischen Kredit leben. Dabei wachsen unsere Schulden immer mehr. Bereits in
den ersten Monaten der Pandemie wiesen Experten deutlich auf die Gefahren hin, die
sich aus der Zerstörung der natürlichen Lebensräume von Tieren ergeben, wodurch
man gegenüber Krankheiten exponiert wird, die der Medizin bisher unbekannt waren,
gegen die Tiere beständig sind, aber die für den Menschen gefährlich sein können. Der
Markt in Wuhan, von dem das Coronavirus stammen könnte, symbolisiert vermutlich
am besten, wozu ein Mensch fähig ist. Es war dort möglich, seltene und gefährdete
Tierarten zu kaufen, und Verbraucher, die bereit waren, sie zu erwerben, saßen an den
Tischen, an denen nicht nur die berühmten Fledermäuse serviert wurden.

Die Pandemie und die Unterbrechung der Lieferketten haben die Umwelt etwas
entlastet und die CO2-Emissionen gesenkt, allerdings nur für eine bestimmte Zeit.
Diese Situation ist ein Warnsignal für die Welt. Ich bezweifle jedoch, dass die
Verbraucher daraus lernen werden. Sie werden vielmehr ihre Ausgaben im
Zusammenhang mit der unsicheren finanziellen Situation und dem Gespenst der
Wirtschaftskrise einschränken. Der Appetit der Verbraucher auf die oben genannten
elektronischen Geräte aus dem Fernen Osten lässt nicht nach. Und da Nachfrage
besteht, erholen sich die Lieferketten schnell, solange Waren aus fernen Teilen der
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Welt nachgefragt werden. Die Situation der Menschheit ähnelt eher einer Person, die
zu einem vorübergehenden Fasten gezwungen ist. Nachdem sich die Situation wieder
normalisiert hat, wird der Verurteilte wieder oft und viel kaufen. Die Produzenten
reden ihm immer wieder ein, dass er alles haben muss, dass es gerade an dem Moment
eine Gelegenheit gibt, und wenn er etwas kaufen will, ist es ein “jetzt oder nie”. Sie
regen den Appetit auf Kosten der Verbraucher an. Die niedrigen Preise von
beispielsweise Smartphones gehen nicht mit der Qualität der Geräte einher. Heute ist
es ein Gerät mit kurzer Betriebszeit, es wird hergestellt, um den Verbrauch anzuregen
und den Kauf neuer Produkte fördern, die in Elektronikläden erhältlich sind. Sogar
Reparaturen lohnen sich nicht mehr.

Die Ereignisse aus der Pandemiezeit ändern etwas nur dann, wenn die Brieftaschen
der Verbraucher leer sind. Die Rückkehr zur vorherigen “Normalität” wird uns in
naher Zukunft in die Spirale einer weiteren, vielleicht noch viel schlimmeren Krise
zurückfallen lassen. Bisher ist das Modell, das auf kontinuierlichem Umsatzwachstum
und verbesserten Finanzergebnissen basiert, auf die Decke gestoßen. Ja, es kann diese
Decke durchdringen, aber dann werden die Konsequenzen noch schlimmer sein als
das, was wir heute erleben.

Verbraucher und diejenigen, die sie zum Konsum überreden, müssen endlich
überlegen, ob wir Palmöl aus Südostasien importieren müssen, wo der Anbau von
Ölpalmen zu einer beispiellosen Entwaldung der Primärwälder in der tropischen Zone
geführt hat, oder ob wir zum Verbrauch lokal produzierter Öle zurückkehren sollten.
Vom Palmöl spreche ich aus einem bestimmten Grund: es ist ein Flaggschiff dafür, wie
die Verbraucher in eine solche Lieferkette hineingezogen werden können. In der Praxis
erhalten wir einen Rohstoff, der für eine große ökologische Katastrophe im
wertvollsten natürlichen Teil der Erde verantwortlich ist und der aufgrund seines
Preises von den Herstellern bevorzugt wird, weil sie durch die Umstellung auf eine
Technologie, die auf der Verwendung von billigem Öl fußt, den Gewinn noch weiter
steigern können. Es ist das Öl, das derzeit nicht nur zu Lebensmitteln, sondern auch zu
einer ganzen Reihe von kosmetischen Produkten und sogar zum Tierfutter hinzugefügt
wird. Das Palmöl ist so eine Abkehr von der Regionalität. Aber hier kommen wir zu
einem weiteren Aspekt, der damit zusammenhängt. Es ist unser übermäßiger Konsum,
der mit dem Phänomen der Lebensmittelverschwendung zusammenhängt. Nur in
Polen verschwenden wir jährlich  nach Angaben der Lebensmittelbanken rund 9
Millionen Tonnen Lebensmittel. Wir denken nicht darüber nach, was wir kaufen, weil
wir uns nach Werbung, Preis und etwas mehr Geldfluss richten. Wir können mit
weniger Geld mehr kaufen und wir essen nicht das, was wir kaufen. Es können noch
mehr ähnliche Beispiele angeführt werden. Die Bekleidungsindustrie und unverkaufte
Kleidung, die nicht selten zerstört wird, wenn eine neue Kollektion erscheint.

Die Verkürzung der Lieferketten ist auch mit einem anderen Problem
verbunden – durch die Verlagerung der Produktion nach Asien haben wir
gleichzeitig einen großen Teil der Probleme mit der “schmutzigen”
Industrie beseitigt. Europa wurde oft vorgeworfen, dass es zu seiner CO2-
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Produktion noch dieses CO2 hinzufügen soll, das bei der Produktion von
Waren für Verwendung in Europa erzeugt wurde, ganz zu schweigen von
anderen Schäden, die wir indirekt für die asiatische Umwelt verursacht
haben. Ist es möglich, die sehr ehrgeizigen Annahmen der EU-
Klimapolitik mit dem wachsenden Verbrauch ihrer Bewohner in Einklang
zu bringen?

Wir haben es losgeworden, aber es kommt immer noch zu uns zurück und muss in der
endgültigen Rechnung enthalten sein. Schließlich geht es beim Klimawandel nicht nur
um China. Wir sind für die chinesischen Emissionen verantwortlich. Die in China
produzierten Waren, die auf den europäischen oder amerikanischen Markt geschickt
werden, machen uns für die mit dem Klimawandel zusammenhängende Tragödie
mitverantwortlich. Es ist unmöglich, diesen wachsenden Verbrauch mit den
ehrgeizigen Annahmen der EU-Klimapolitik in Einklang zu bringen, wenn die
Verbraucher ihr Verhalten nicht ändern. Das muss weniger Konsum bedeuten, aber es
bedeutet nicht, dass wir plötzlich hungrig werden und unserer Grundbedürfnisse
beraubt werden. Im Gegenteil, es ist eine Chance. Ich würde lieber ein bestimmtes
Produkt kaufen, wenn ich wüsste, dass es mir jahrelang dienen wird. Diese Denkweise
ist bei den europäischen Verbrauchern jedoch nicht mehr so selbstverständlich. Sie
wollen ihre Alltagsausrüstung schneller und häufiger wechseln und dies mit
technologischem Fortschritt und großer Beschleunigung erklären. Schließlich spielt
mein Laptop Filme zu langsam ab, mit meinem Smartphone kann ich nicht gut auf
soziale Medien zugreifen.

Denken wir jedoch daran, dass Asien begonnen hat, die EU zu überholen. Es gibt
bereits viele Verbraucher auf dem chinesischen Markt, die sich ähnlich verhalten wie
Verbraucher in Ländern, die zuvor als wohlhabend galten. Wo immer sich die
Menschen mehr leisten können, gewinnt das Modell des Konsumptionismus und nicht
die Kaufzurückhaltung. Mir wird hingewiesen, dass das System ohne
Produktionsentwicklung und ohne Umsatzsteigerung abstürzen und in eine Krise
geraten wird. Nun, aufgrund dieses ständigen Bestrebens, mehr zu verkaufen, ist das
System bereits abgestürzt, hat sich eine pandemische Atemnot eingefangen und steht
aufgrund des Klimawandels kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch.

Das Hauptargument von Gegnern der EU-Klimapolitik sind ihre potenziell
zerstörerischen Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung. Ist es
möglich, beides in Einklang zu bringen?

Gegner der Klimapolitik scheinen die Tatsache nicht zu bemerken, dass uns noch ein
größerer Absturz erwartet, wenn wir unsere Einstellung in Bezug auf Probleme im
Zusammenhang mit der Reduzierung der globalen Erwärmung nicht ändern.
Verteidigung des gegenwärtigen Wirtschaftsmodells ohne Innovationen, die unseren
Einfluss unter anderem auf das Klima einschränken. Es ist notwendig, dieses Thema
umfassender zu betrachten. Im vergangenen Dezember haben wir ein neues
Programm kennengelernt, das als EU Green Deal bekannt ist. Es ist eine ganzheitliche
Sichtweise, die die Wirtschaft heilen kann. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen
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zählen Initiativen zur Umgestaltung der Wirtschaft, die zur Popularisierung sauberer
Technologien, Kreislaufwirtschaft, Nutzung erneuerbarer Energiequellen und
Steigerung der Energie- und Materialeffizienz beitragen sollen. In dem Deal wird auch
die umweltfreundliche öffentliche Beschaffung erwähnt, die die wirtschaftliche
Entwicklung unterstützen soll, indem nach Innovationen gesucht wird, die unter
anderem neue Arbeitsplätze erschaffen.

Natürlich kommen wir wieder zu den Verbrauchern zurück. Die nächsten Lockdowns,
Quarantänen und Maßnahmen zur Rettung des ineffizienten Gesundheitssystems
beeinflussten das Kaufverhalten. Sie haben die Vertriebszahlen reduziert und vielleicht
werden einige Menschen ihre Einstellung ändern, falls sie von Produzenten ermutigt
werden, die Änderungen für eine nachhaltige Entwicklung in ihren
Produktionsanlagen einführen und ihre Auswirkungen auf Klima und Umwelt
begrenzen. Die Schlüsselfrage ist – wird es wirklich solche Synergie geben?

In der Zwischenzeit könnte noch ein weiteres Szenario auf uns warten. Trotz der durch
die Pandemie verursachten Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen kann die sich
daraus ergebende Wirtschaftskrise die Lösung der Klimakrise weiter verzögern. Die
Volkswirtschaften werden sich um jeden Preis auf den Wiederaufbau konzentrieren
und die Umweltkosten eines solchen Wiederaufbaus ignorieren. Klima und Sorge um
die Umwelt werden weit entfernt sein.

Es sei daran erinnert, dass die diesbezüglichen Entscheidungen einen
echten Einfluss auf die Menschen, einschließlich uns, haben werden. Es
scheint, dass niemand auf einem schlechteren Niveau als früher leben
möchte, daher fällt es uns schwer, die wirtschaftliche Entwicklung zu
opfern. Andererseits machen uns Umweltaktivisten oft Angst, dass uns in
einigen Jahren sowieso eine Apokalypse erwartet und wir ums Überleben
kämpfen werden. Gibt es ein optimistisches Szenario, in dem es uns
gelingt, ein relativ angenehmes Leben zu führen und eine ökologische
Katastrophe zu vermeiden?

Dies ist die Frage der Werte, mit denen wir uns identifizieren. Bedeutet die Tatsache,
dass ich mein Handy nicht mehr so oft wie früher gegen ein neues Modell tauschen
kann, ein Leben auf einem schlechteren Niveau? Ich wage zu zweifeln. Apologeten von
Verbrauch und Umsatzsteigerung werden mich eines Angriffs auf die
Verbraucherfreiheit beschuldigen. Wir sollten jedoch endlich verstehen, dass wir am
eigentlichen Rand sind. Es wird immer einfacher, davon runterzufallen, und die
apokalyptischen Vorhersagen sind nicht aus der Luft gegriffen. Wir sind Zeugen von
großem Artensterben, thermischen Störungen des Klimas sowie von Klimakrisen, die
ständig neue Gebiete betreffen, die dann extremen Wetterphänomenen ausgesetzt
sind. Irgendwann werden uns die Ressourcen fehlen. Und wie jede Art, die keinen
Zugang zur Nahrungsgrundlage hat, werden wir ein unangenehmes Ende finden.

Ich bin immer irritierter, wenn ich sehe, dass die mit dem Zustand der Umwelt und
dem Naturschutz verbundenen Probleme weggeschoben werden. Wir wissen, dass wir
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viele Dinge falsch gemacht haben. Hierfür gibt es Lösungen. Technologie kann auch
unser Verbündeter sein, dessen Entwicklung auf die Suche nach energieeffizienten,
natur- und menschenfreundlichen Lösungen gerichtet sein kann, die niemals getrennt
von der natürlichen Welt funktionieren wird.

Wir dürfen nicht vergessen, dass die Analyse von 163 Industriebranchen in die Studie
“2020. Nature Risk Rising: Why the Crisis Engulfing Nature Matters for Business and
the Economy” deutlich gezeigt hat, dass mehr als die Hälfte des weltweiten BIP stark
oder mäßig von der Natur und natürlichen Ressourcen abhängt. Und so generieren
diese stark naturabhängige Industrien ca. 15% des weltweiten BIP. Die Branchen, die
von der Natur mäßig abhängig sind, machen 37% des globalen BIP aus. Die drei
größten Sektoren, die stark von der Natur abhängig sind, sind die Bauindustrie, die
Landwirtschaft und die FMCG. Wenn sich der Zustand der natürlichen Ressourcen
und der Umwelt verschlechtert, erwartet uns nicht nur eine Umweltkatastrophe,
sondern auch eine wirtschaftliche Katastrophe.

Vielleicht sollten wir unter Berücksichtigung der Prognosen der
Wissenschaftler die Perspektive ändern – es ist leicht vorstellbar, dass bei
Wasserknappheit oder Ackerlandknappheit die Länder, die über die
meisten Mengen von Wasser oder Acker verfügen, die stärksten werden.
Wie könnte sich dies auf die Weltwirtschaft auswirken?

Der Klimawandel verurteilt heute  zu den größten Problemen die ärmsten Gebiete der
Welt, die am wenigsten zu Treibhausgas-Emissionen und Verbrauch beitragen. Das
beste Beispiel dafür ist der afrikanische Kontinent, der unter Dürren und anderen
extremen Wetterereignissen leidet. Dies ist eine Art Paradox unserer Zeit.

Es ist unmöglich, in einer Welt zu funktionieren, in der die Produktion einen
zunehmenden Einfluss auf die Zerstörung der Umwelt hat. Sogar diejenigen, die heute
Supermächte zu sein scheinen, müssen darüber nachdenken, ihr Denken über
strategische Sektoren wie den Energiesektor neu zu definieren. Das oben genannte
China sucht nicht nur nach Lösungen für erneuerbare Energien und ist einer der
weltweit führenden Anbieter auf diesem Gebiet, sondern auch nach Innovationen auf
dem Gebiet der Kernenergie, die die Erwartungen hinsichtlich ihrer Effizienz und
Sicherheit erfüllen.

Tatsächlich hängt vieles davon ab, wie viel Aufmerksamkeit wir Innovationen widmen,
die uns näher an saubere Energie und eine erhebliche Reduzierung des Verbrauchs
natürlicher Ressourcen bringen und uns zum Recycling und zur Wiederverwendung
von Abfällen drängen. Müssen wir Papier von frisch gefällten Bäumen haben oder
können wir Recyclingpapier verwenden? Können wir alte Möbel recyceln und ihnen
neues Leben geben?

Wie ich bereits erwähnt habe, kennen wir die Diagnose für die Welt, die nicht
optimistisch ist. Wir wissen, was wir tun sollen, aber die wichtigste Frage bleibt: Wird
die Welt in diese Richtung gehen wollen?
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Kann sich Ökologie auszahlen?

Wenn sich “Ökologie” nicht auszahlen würde, wären die Umweltkriterien in der
Rangliste der besten Wohnorte nicht berücksichtigt. Die Rückkehr zu traditionellen
Anbaumethoden, die unsere Bedürfnisse erfüllen, wobei die Produkte nicht in einem
Müllcontainer landen, Verbesserung der Qualität dieser landwirtschaftlichen
Produktion, wirkt sich auf unsere Gesundheit und damit auf die Lebensqualität aus.
Dies gilt auch für die Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen und die
Verbraucherentscheidungen in Läden. Unsere täglichen Entscheidungen in Bezug auf
Reduzierung des Fleischkonsums und Ausschluss von Produkten aus großen
Industriebetrieben, könnten auch die individuelle landwirtschaftliche Produktion
beeinflussen und unterstützen. Natürlich steckt in meinen Behauptungen einerseits
viel Optimismus, dass wir als Menschen uns immer noch zusammenreißen können,
andererseits aber immer mehr Angst um die nahe Zukunft.
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Każdy z nas powinien przeżyć swoje nawrócenie
ekologiczne

nowakonfederacja.pl/kazdy-z-nas-powinien-przezyc-swoje-nawrocenie-ekologiczne

z o. Stanisławem Jaromim OFMConv rozmawia Marek Wojnar

To, jak rozumiemy hasło „czyńcie sobie ziemię poddaną”, było
wyjaśniane wielokrotnie. Na przykład Jan Paweł II w encyklice
„Redemptor hominis” z 1979 r. pisał, że chodzi o postawę
szlachetnego pana i stróża, a nie bezwzględnego eksploratora

MAREK WOJNAR: W encyklice Laudato si’, do której ojciec często się
odwołuje w swojej ostatniej książce, papież Franciszek podkreśla zarówno
aspekt globalny, jak i lokalny ochrony przyrody. Od tej dychotomii
chciałem rozpocząć naszą rozmowę. Czy powinniśmy skupiać się na
naszych codziennych ekologicznych wyborach, czy one stanowią raczej
zasłonę dymną, która nie pozwala zwrócić uwagę na działalność wielkich
korporacji czy rządów?

STANISŁAW JAROMI OFMConv: Każdy człowiek ma swoje zadanie do
wykonania. W perspektywie encykliki Laudato si’ każdy z nas powinien przeżyć swoje
nawrócenie ekologiczne. Dotyczy to pojedynczych ludzi, rodzin, parafii, różnych
instytucji, a także wielkich korporacji i państw. Chodzi o dobro wspólne, które
przewyższa najprostszy podział na globalne i lokalne. Konieczne są i działania na
poziomie międzynarodowym i nasze codzienne wybory ekologiczne.

A więc powinniśmy ograniczać naszą konsumpcję…

Niewątpliwie powinniśmy dążyć, aby rzeczy, które już posiadamy użytkować jak
najdłużej.  Ideałem byłaby tu gospodarka obiegu zamkniętego. Zarazem musimy
pamiętać, że konsumpcja sama w sobie nie jest niczym złym. Ważna jest odpowiedź na
pytanie „czemu ona ma służyć?”. W encyklice Laudato si’ papież Franciszek piętnuje
obsesyjną konsumpcję. Tak więc musimy nauczyć się rozumieć, co jest zdrową
konsumpcją.

Jak rozróżnić te dwa rodzaje konsumpcji?

Istotne wydają się dwa kryteria. Po pierwsze – kryterium zdrowia, odnoszące się
zarówno do naszego zdrowia jednostkowego psychicznego i fizycznego oraz do stanu
całej planety. Po drugie – kryterium lokalności. Korzystając z lokalnych produktów,
zwykle wybieramy to, co zdrowsze dla nas, oraz dajemy pracę i szansę zarobku
ludziom, którzy żyją wokół nas: piekarzowi, rolnikowi czy właścicielowi masarni i
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sklepu „za rogiem”. Wybór produktów lokalnych to też wyraz troski o swą okolicę, ten
podstawowy ekosystem, w jakim funkcjonujemy, ma też tę zaletę, że w czasach
kryzysów takich jak obecna pandemia ciągi dostaw nie zostają zerwane. Nie mówiąc
już o tym, że ograniczamy w ten sposób emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Coraz częściej w naszej okolicy istnieją nie lokalne hodowle, lecz wielkie
hodowle przemysłowe.

Odradzam wybieranie żywności z takich miejsc. Przede wszystkim dlatego, że (o ile
można tak powiedzieć) nie ma ona swojej twarzy. Nie stoi za nią konkretny człowiek,
jak w przypadku hodowli lokalnej, tradycyjnej. Mowa o żywności wątpliwej moralnie
zarówno w sposobie produkcji, jak i w sposobie dystrybucji. Warto także zastanowić
się, jak takie wybory wpływają na sytuację mieszkańców wsi czy na tradycje rolnicze.
Nie jest to wpływ pozytywny.

Może w takim razie wegetarianizm po chrześcijańsku ?

Z punktu widzenia chrześcijaństwa wegetarianizm, a nawet weganizm nie stanowią
problemu, o ile nie są motywowane religijnie (na przykład, o ile nie oznaczają
porzucenia chrześcijaństwa na rzecz wiary w reinkarnację). Natomiast zachęcałbym,
aby sięgnąć do kuchni postnej. Posty sprzyjają równowadze, gdyż obecnie mięsa jemy
zdecydowanie za dużo. Oczywiście znam chrześcijan, którzy w swojej wrażliwości w
relacji ze światem przyrody i z Bogiem wybierają wegetarianizm lub weganizm. Jest to
pod względem moralnym neutralne.

Włożę kij w mrowisko. Myślistwo ma fatalną prasę. Może kupno dziczyzny
od lokalnego myśliwego nie jest najgorszym rozwiązaniem?

Kwestię myślistwa musimy na nowo przemyśleć. Nie żyjemy już w świecie harmonii z
naturą. Egzystujemy w rzeczywistości cywilizowanej, w której populacja dzikich
zwierząt stanowi 3-4% ich ogółu. To każe się zastanowić nad sensem myślistwa,
zwłaszcza sportowego czy dla trofeów. Ale też trudno zabronić polowania dla mięsa czy
regulacji równowagi w ekosystemie leśnym. Odpowiadając wprost na to pytanie:
kupno dziczyzny od lokalnego myśliwego jest lepszym wyborem niż mięsa
pochodzącego z hodowli przemysłowej.

Dalekie podróże nie mają dobrej prasy wśród ekologów. Podobnie jak
samochód i samolot. Jakie więc się przemieszczać?

Nie sądzę, aby należało potępiać ludzi podróżujących. Sam bardzo lubię podróżować.
Istotna jest odpowiedź na pytanie, po co podróżujemy; czy nasze wyjazdy służą
poznawaniu świata i ludzi, czy też są rezultatem mentalności konsumpcyjnej.
Koniecznie należałoby przemyśleć kwestię transportu ludzi bardzo bogatych,
przemieszczających się prywatnymi samolotami. Tu dotykamy kwestii nierówności
społecznych na naszej planecie. Kościół od lat mówi o turystyce etycznej,
zrównoważonej. Co roku wydajemy orędzie na Światowy Dzień Turystyki, gdzie
poruszamy rozmaite aspekty związane z tym zagadnieniem. Przykładowo w orędziu z
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czasów pontyfikatu Jana Pawła II z r. 2002 czytamy: „Inteligentna turystyka pozwala
dowartościować piękno świata stworzonego. Dzięki niej człowiek podchodzi do niego z
szacunkiem, cieszy się nim i nie narusza jego równowagi. Czyż można jednak
zaprzeczyć, że ludzkość przeżywa dziś, niestety, kryzys ekologiczny? Do zniszczenia
natury przyczynił się i nadal przyczynia barbarzyński model turystyki, obejmujący
między innymi budowanie infrastruktury turystycznej bez planowania
uwzględniającego jej wpływ na środowisko”.

Z drugiej strony warto propagować turystykę lokalną, dostrzegać piękno swojej okolicy.
Jako Ruch Ekologiczny świętego Franciszka z Asyżu często organizujemy warsztaty w
miejscach cennych przyrodniczo w Polsce, a nawet spacery ekologiczne po najbliższej
okolicy. Pokazujemy, że aby spędzić fantastyczny dzień, np. rodzinnie z dziećmi, nie
trzeba jechać w Tatry czy do parku rozrywki, ale wystarczy wybrać się nad pobliską
rzekę czy do lasu. A przy okazji poznajemy przyrodę i siebie nawzajem i likwidujemy
to, co pedagodzy czy terapeuci nazywają deficytem kontaktu z naturą.

Mówi ojciec o rodzinach z dziećmi. Kwestia posiadania rodziny też jest
coraz częściej postrzegana jako wybór ekologiczny. W części mediów
pojawiają się głosy o koszcie ekologicznym posiadania dzieci. Ikona
współczesnego ruchu ekologicznego, Peter Singer, aprobuje otwarcie
aborcję czy eutanazję.

Nigdy nie będzie zgody na takie myślenie. Dla nas każde życie jest darem i Bożym
błogosławieństwem. Mówienie, że rodzenie dzieci jest nieetyczne, stanowi absolutne
nieporozumienie. Ekologia katolicka to troska o życie i ludzi i całego stworzenia, więc
to wielka opcja pro-life. Należy też pamiętać, że często osoby, które udzielają tego typu
porad, same mają przynajmniej kilkukrotnie większy ślad ekologiczny aniżeli
większość ludzi na naszej planecie. Propaganda antynatalistyczna w wykonaniu ludzi
zamożnych czy celebrytów jest kompletnym nieporozumieniem. Droga do ochrony
przyrody prowadzi przez samoograniczenie tych ludzi, a nie przez propagowanie
nieposiadania dzieci. Lewicowi ekolodzy często tego nie rozumieją. Także dlatego, że
niekiedy stanowią część tego środowiska.

Chrześcijaństwo nie ma dobrej prasy wśród części ludzi wrażliwych na
ochronę przyrody.  Nie bez przyczyny. Co chwile możemy usłyszeć
polityków, którzy za pomocą hasła „czyńcie sobie ziemię poddaną”
uzasadniają daleko posuniętą eksploatację natury. Może jednak 
chrześcijaństwo może pomóc w naszych codziennych ekologicznych
wyborach?

To, jak rozumiemy hasło „czyńcie sobie ziemię poddaną”, było wyjaśniane
wielokrotnie. Na przykład  Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis z 1979 r. pisał,
że chodzi o postawę szlachetnego pana i stróża, a nie bezwzględnego eksploratora. Tak
samo rozumiał to przed nim Paweł VI, a po nim Franciszek. Warto się też zastanowić,
czy ten antropocentryzm, w duchu którego najczęściej interpretuje się ten fragment z
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Księgi Rodzaju, na pewno wynika z chrześcijaństwa, czy raczej jest następstwem
nałożenia się na nie materialistycznej i sekularnej wizji świata, wypływającej z filozofii
indywidualizmu i liberalizmu.

Co oferuje chrześcijaństwo? Po pierwsze – bogatą tradycję właściwego stosunku do
przyrody. To tradycja pustelników czy wędrujących pielgrzymów. Oni czuli się częścią
świata przyrody, z której zasobów z pokorą korzystali. W świecie wokół siebie
odnajdywali też ślady prowadzące ich do Boga. Te wątki zawiera też tradycja
franciszkańska. W pochodzącym z 1224 r. Hymnie stworzenia św. Franciszek
spoglądał na elementy stworzenia i żywioły jak na naszych siostry i braci, pokazując
nam, jak z miłością odnosić do otaczającego nas świata. Ekologiczna debata we
współczesnym Kościele rozwija się od momentu uświadomienia sobie sytuacji
katastrofy ekologicznej. Jest to doświadczenie poszczególnych pontyfikatów,
poczynając od przesłania Pawła VI, przygotowanego na Konferencję Sztokholmską
ONZ w 1972 r., poprzez ekologiczne teksty Jana Pawła II i Benedykta XVI, po
nawiązującą do tradycji franciszkańskiej encyklikę Laudato si’ obecnego papieża. Ale
to także głos kościołów globalnego południa: Ameryki Południowej, Afryki, Oceanii.
Przykładem tego może być przesłanie biskupów Ameryki Południowej z 2007 z
Aparecidy czy List Duszpasterski Konferencji Episkopatu Boliwii na temat środowiska
naturalnego i rozwoju z 2012 r. Cała ta refleksja zmierza do tego, że nasza planeta jest
naszym wspólnym domem.

Po drugie, jako ludzie religijni mamy wynikającą z wiary dodatkową motywację do
ograniczenia mentalności konsumpcyjnej i roszczeniowości. Samoograniczenie
stanowi bowiem akt chrześcijańskiej miłości i wobec siebie, i wobec naszych bliźnich,
zwłaszcza tych uboższych od nas. Wobec bliźnich, którym nie zawsze możemy pomóc
bezpośrednio, ale ograniczając własną konsumpcję, możemy wpływać na
sprawiedliwszy model dystrybucji zasobów świata i nie przyczyniać się dodatkowo do
zmian klimatycznych, które najmocniej uderzą właśnie w nich.

Ludziom zatroskanym o przyrodę często towarzyszy pesymizm.
Obserwowanie różnych tragedii na naszej planecie nieraz wiedzie do
przekonania, że świat jest zły. Można to określić mianem swoistej formy
neognostycyzmu, którą można obserwować chociażby w Pokocie Agnieszki
Holland, nakręconym na podstawie powieści Olgi Tokarczuk. Jak nie
popaść w taki stan?

Chrześcijańską odpowiedzią jest duchowość, praktyka religijna, modlitwa, wdzięczność
Bożej Opatrzności za każdy kolejny dzień. Modlę się o nawrócenie zarówno siebie, jak i
dla grzeszników ekologicznych w moim sąsiedztwie, którzy palą byle czym w piecach,
zatruwając powietrze, jak również o nawrócenie wielkich grzeszników ekologicznych,
niszczących oceany czy wycinających lasy tropikalne. Ludziom niewierzącym
powiedziałbym, że konieczne jest oduczenie się oceniania całych środowisk przez
pryzmat złych działań poszczególnych jednostek. Zły proboszcz nie stanowi o Kościele.
Zły leśnik nie określa wszystkich pracowników Lasów Państwowych. Ludzie są różni. A
jednym ze źródeł mego optymizmu jest fakt, że mam szczęście spotykać dobrych,
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kompetentnych, szlachetnych ludzi i – nawet mając na niektóre tematy różne poglądy
– możemy razem budować dobro.

W jakie inicjatywy ekologiczne należałoby się angażować ?

Jak już wspomniałem, każdy ma swoją rolę do odegrania w świecie. Każdy ma do
odczytania swoje powołanie. Przesłaniem ostatniej encykliki papieża Franciszka
Fratelli tutti jest bycie uważnym na to, co dzieje się wokół mnie, i reagowanie na to.
Czasem oznacza to wsparcie dla inicjatyw ekologicznych, społecznych, misyjnych.
Kiedy indziej – po prostu pomoc sąsiadce w zakupach w czasach pandemii. Nie brak
też różnych wspólnot i stowarzyszeń. Wolontariat propaguje i organizuje Caritas, który
działa w Kościele zarówno globalnie, jak i lokalnie. Bo – jak uczył nas Pan Jezus –
wszystko co uczynimy dobrego ma wartość, również dla życia wiecznego.
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Jeder von uns sollte eine ökologische Bekehrung
erleben

nowakonfederacja.pl/jeder-von-uns-sollte-eine-okologische-bekehrung-erleben

Wie die Aussage "Macht Euch die Erde untertan" zu verstehen ist,
war schon oft erklärt. Zum Beispiel schrieb Johannes Paul II. in der
Enzyklika "Redemptor hominis" aus dem Jahre 1979, dass es sich um
die Haltung eines edlen Herren und besonnenen Hüters handelt,
nicht um einen skrupellosen Ausbeuter.

MAREK WOJNAR: In der Enzyklika Laudato si ‘, auf die Sie sich oft in
Ihrem letzten Buch beziehen, betont Papst Franziskus sowohl die
globalen, als auch die lokalen Aspekte des Umweltschutzes. Mit dieser
Dichotomie möchte ich unser Gespräch beginnen. Sollten wir uns auf
unsere tagtäglichen, ökologischen Entscheidungen konzentrieren, oder
sind sie eher als eine Nebelwand anzusehen, die die Aufmerksamkeit von
den Handlungen großer Körperschaften oder Regierungen ablenkt?

STANISŁAW JAROMI OFMConv: Jeder hat eine Aufagabe zu erfüllen. Aus der
Sicht der Enzyklika Laudato si ‘ solle jeder von uns eine ökologische Bekehrung
erleben. Das betrifft Einzelpersonen, Familien, Pfarreien, verschiedene Institutionen
sowie große Unternehmen und Staaten. Es geht um das Gemeinwohl, dessen
Bedeutung größer als die einfachste Unterteilung in ein globales und lokales Gut ist.
Erforderlich sind Maßnahmen auf internationaler Ebene sowie unsere tagtäglichen,
ökologischen Entscheidungen.

Also sollten wir unseren Konsum begrenzen …

Zweifellos ist es darum zu bemühen, die Dinge, die wir bereits besitzen, so lange wie
möglich zu nutzen. Eine Kreislaufwirtschaft wäre hier am besten. Gleichzeitig müssen
wir uns daran erinnern, dass der Konsum als solcher nichts Schlechtes ist. Von
Bedeutung ist aber die Frage “welchem Zweck dient er?” In der Enzyklika Laudato si ‘
prangere der Papst Franziskus den obsessiven Konsum an. Deswegen müssen wir
lernen zu verstehen, was ein gesunder Konsum bedeutet.

Wie sind diese beiden Konsumsarten zu unterscheiden?

Zwei Kriterien scheinen hier eine Rolle zu spielen. Erstens – das
Gesundheitskriterium, das sich sowohl auf unsere individuelle, geistige und
körperliche Gesundheit, als auch auf den Zustand des gesamten Planeten bezieht.
Zweitens – das lokale Kriterium. Mit der Verwendung lokaler Produkte wählen wir
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normalerweise das, was für uns gesünder ist, und geben den Menschen um uns herum
eine Chance, die Arbeit leisten und Geld verdienen zu können: dem Bäcker, dem
Landwirt oder dem Besitzer einer Metzgerei und eines Ladens da “um die Ecke”. Die
Auswahl lokaler Produkte ist auch Ausdruck einer Sorge um unsere Umgebung, dieses
grundlegende Ökosystem, in dem wir funktionieren, sie bringt mit sich auch diesen
Vorteil, dass in Krisenzeiten, wie in der Pandemiezeit jetzt, die Lieferketten nicht
unterbrochen werden. Geschweige denn die Tatsache, dass wir auf diese Weise die
CO2-Emissionen in die Atmosphäre reduzieren.

In unserer Region gibt es zunehmend keine lokalen Bauernhöfe, sondern
große Industriebetriebe.

Ich rate davon ab, Essen aus solchen Orten auszuwählen. Vor allem aus diesem Grund,
dass es (wenn ich das so ausdrücken darf) kein eigenes Gesicht hat. Dahinter steckt
kein konkreter Mensch, wie das der Fall bei einheimischer, traditioneller Zucht ist. Es
ist hier die Rede von moralisch fragwürdigen Lebensmitteln, sowohl aus der Sicht der
Produktion, als auch ihren Vertriebs. Es ist auch angebracht, die Frage zu stellen, wie
sich diese Entscheidungen auf die Situation der Landbewohner oder auf die ländliche
Traditionen auswirken. Und das ist kein positiver Effekt.

Vielleicht dann ein christlicher Vegetarismus?

Aus der Sicht des Christentums ist Vegetarismus, aber auch Veganismus kein Problem,
solange sie nicht religiös motiviert sind (zum Beispiel, sofern sie nicht bedeuten, dass
der Christentum zugunsten des Glaubens an die Reinkarnation aufgegeben wird). Ich
würde aber ermutigen, zu einer Fastenküche zu greifen. Fasten fördern gut
Gleichgewicht, denn wir essen heutzutage zu viel Fleisch. Natürlich kenne ich auch
Christen, die sich in ihrer Beziehung zur Naturwelt und zu Gott für Vegetarismus oder
Veganismus entscheiden. Moralisch neutral finde ich das.

Jetzt steche ich in ein Wespennest. Die Jagd hat eine schreckliche Presse.
Vielleicht ist es keine schlechteste Lösung, ein Wildbret von einem
örtlichen Jäger zu kaufen?

Wir müssen das Jägerei-Problem erneut überdenken. Wir leben nicht mehr in
Harmonie mit der Natur. Wir existieren in einer zivilisierten Realität, in der die
Population der Wildtiere 3-4% aller Lebewesen ausmacht. Dies lässt uns Gedanken
über den Sinn der Jagd machen, insbesondere über die Sportjagd oder die Jagd für
Trophäen Es ist aber auch schwierig, die Jagd nach Fleisch oder Jagd zur Regulierung
des Gleichgewichts im Waldökosystem zu verbieten. Um diese Frage direkt zu
beantworten: der Kauf von Wildbret von einem örtlichen Jäger ist eine bessere Option
als Fleisch aus Massentierhaltung.

Lange Reisen haben unter Umweltschützern auch keine gute Presse. So
wie das Auto und das Flugzeug. Wie sollen wir uns also bewegen?

Ich denke, dass die Reisenden nicht zu verdammen sind. Ich selbst reise auch sehr
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gerne. Es ist wichtig, die Frage zu beantworten, zu welchem Zweck wir reisen. Machen
wir unsere Reisen, um die Welt und die Menschen kennenzulernen, oder sind sie
Ausdruck einer konsumistischen Mentalität? Man hat über den Transport sehr reicher
Leute nachzudenken, die mit Privatflugzeugen reisen. Hier berühren wir das Problem
der sozialen Ungleichheit auf unserem Planeten. Die Kirche spricht seit Jahren über
eine ethischen, nachhaltigen Tourismus. Jedes Jahr veröffentlichen wir eine Botschaft
zum Welttourismustag, in der wir verschiedene Aspekte zu diesem Thema ansprechen.
Beispielsweise aus der Zeit des Pontifikats Johannes Paul II heißt es in der Botschaft
aus dem Jahre 2002: „Ein intelligenter Tourismus möchte die Schönheiten der
Schöpfung zur Geltung bringen. Er führt den Menschen dazu, sich ihnen respektvoll
zu nähern, sich an ihnen zu erfreuen, ohne jedoch ihr Gleichgewicht
durcheinanderzubringen. Aber wie könnte man leugnen, dass die Menschheit heute
leider einen ökologischen Notstand erlebt? Ein sogenannter wilder Tourismus hat zu
dieser Zerstörung beigetragen und trägt weiterhin dazu bei, nicht zuletzt durch
touristische Einrichtungen, die ohne eine umweltgerechte Planung gebaut werden”.

Auf der anderen Seite ist es sinnvoll, den lokalen Tourismus zu fördern und die
Schönheit der nächsten Umgebung zu bewundern. Als ökologische Bewegung des
Heiligen Franz von Assisi organisieren wir häufig Workshops an Orten von natürlicher
Bedeutung in Polen und sogar ökologische Spaziergänge durch die Nachbarschaft. Wir
zeigen, dass man sich nicht notwendig in die Tatra oder in einen Vergnügungspark
begeben muss, um einen tollen Tag z.B. mit Kindern zu verbringen, sondern reicht es,
einen Ausflug zum nahegelegenen Fluss oder in den Wald zu machen. Dabei lernen wir
die Natur und einander kennen und beseitigen das, was Pädagogen oder Therapeuten
als Natur-Defizit bezeichnen.

Sie sprechen über Familien mit Kindern. Die Familiengründung wird
immer öfter auch als eine ökologische Entscheidung angesehen. In einigen
Medien gibt es Stimmen über die ökologischen Kinder-Kosten. Die Ikone
der zeitgenössischen Umweltbewegung, Peter Singer, befürwortet
Abtreibung und Euthanasie.

Es wird nie eine Übereinstimmung mit dieser Einstellung geben. Für uns ist jedes
Leben ein Geschenk Gottes und Segen. Die These, dass es unethisch ist, Kinder zu
bekommen, ist ein riesiges Missverständnis. Die katholische Ökologie bedeutet eine
Sorge für das Leben und die Menschen. Daher ist dies eine pro-life– Option. Es ist
auch daran zu erinnern, dass Menschen, die so was beraten, oft selbst einen
mindestens um ein Vielfaches größeren ökologischen Fußabdruck aufweisen, als die
Mehrheit der Menschen auf unserem Planeten. Die antinatalistische Propaganda von
reichen Leuten oder Prominenten ist ein völliges Missverständnis. Der Weg zum
Naturschutz führt über die Selbstbeschränkung dieser Menschen und nicht über die
Förderung der Kinderlosigkeit. Linke Umweltschützer verstehen das oft nicht. Auch
weil sie manchmal Teil dieses Milieus sind.
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Das Christentum hat keine gute Presse unter einigen umweltbewussten
Menschen. Nicht ohne Grund. Immer wieder sind Politiker zu hören , die
unter dem Motto “Macht Euch die Erde untertan” die weitreichende
Ausbeutung der Natur rechtfertigen. Aber vielleicht kann uns das
Christentum bei unseren tagtäglichen ökologischen Entscheidungen
helfen?

Das, wie die Aussage “Macht Euch die Erde untertan” zu verstehen ist, wurde oft
erklärt. Zum Beispiel schrieb Johannes Paul II. in der Enzyklika Redemptor hominis
aus dem Jahre 1979, es handele um die Haltung eines edlen Herren und besonnenen
Hüters, nicht um einen skrupellosen Ausbeuter. Es war auch so von Paul VI. und dann
von Papst Franziskus verstanden. Es ist auch erwägenswert, ob dieser
Anthropozentrismus, nach dem dieser Abschnitt aus dem Buch Mose am häufigsten
interpretiert wird, sicherlich aus dem Christentum stammt, oder vielmehr er die Folge
dessen ist, dass sich mit ihm eine materialistische und säkulare Weltanschauung
überlappen, die sich aus der Philosophie des Individualismus und des Liberalismus
ergeben.

Was hat das Christentum zu bieten? Erstens – die reiche Tradition einer
angemessenen Einstellung zur Natur. Es ist eine Tradition von Einsiedlern oder
wandernden Pilgern. Sie sahen sich selbst als Teil der Natur und machten in Demut
Nutzung aus ihren Gaben. In der sie umgebenden Welt fanden sie auch die sie zu Gott
führenden Spuren. Diese Fäden beinhaltet auch die franziskanische Tradition. Im
Sonnnengesang aus dem Jahre 1224 Franziskus betrachtete die Lebewesen und die
Elemente als unsere Schwestern und Brüder und zeigte uns, wie die uns umgebende
Welt liebevoll zu behandeln ist. Ökologische Diskussionen in der heutigen Kirche
begannen mit dem Moment, in dem wir uns der Situation einer Umweltkatastrophe
bewusst werden. Es sind die Erfahrungen einzelner Pontifikate, von der Botschaft von
Paul VI, zur UN-Konferenz in Stockholm 1972, über ökologische Texte von Johannes
Paul II. und Benedikt XVI., bis hin zur an die franziskanische Tradition anknüpfende
Enzyklika Laudato si‘des gegenwärtigen Papstes. Es ist aber auch die Stimme der
Kirchen des Globalen Südens: aus Südamerika, Afrika, Ozeanien. Als Beispiele sind die
Botschaft der Bischöfe Lateinamerika aus Aparezida aus dem Jahre 2007 oder der
Hirtenbrief bolivianischen Bischofskonferenz zu Umwelt und menschlicher
Entwicklung aus dem Jahre 2012 zu nennen. All diese Reflexionen zielen darauf ab,
dass unser Planet unser gemeinsames Zuhause ist.

Zweitens, wir als religiöse Menschen haben eine zusätzliche, aus unserem Glauben
kommende Motivation, die konsumistische Mentalität und die Anspruchshaltung zu
begrenzen. Selbstbeschränkung ist ein Akt der christlichen Liebe zu uns selbst und zu
unseren Mitmenschen, insbesondere zu den Ärmeren. Für unsere Mitmenschen, denen
wir nicht immer direkt helfen können, aber indem wir unseren eigenen Konsum
begrenzen, können wir ein gerechteres Modell der Verteilung der Ressourcen auf der
Welt beeinflussen und nicht zusätzlich zum Klimawandel beitragen, der sie am
härtesten treffen wird.
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Menschen, die sich Sorgen um die Natur machen, begleitet oft
Pessimismus. Die Beobachtung verschiedener Tragödien auf unserem
Planeten führt oft zur Überzeugung, dass die Welt selbst schlecht ist. Man
kann das als eine Art des Neognostizismus bezeichnen, die beispielsweise
in Pokot von Agnieszka Holland, der auf dem Roman von Olga Tokarczuk
basiert, zu beobachten ist. Was kann man also tun, um in einen solchen
Zustand nicht zu fallen?

Die christliche Antwort ist die Spiritualität, religiöse Praxis, Gebet und die Dankbarkeit
der göttlichen Vorsehung für jeden neuen Tag. Ich bete für die Bekehrung sowohl für
mich selbst als auch für die ökologischen Sünder in meiner Umgebung, die Abfälle in
Öfen verbrennen, die Luft vergiften, sowie für die Bekehrung großer ökologischer
Sünder, die Ozeane zerstören oder Regenwald abholzen. Den Nichtglaubenden würde
ich sagen, dass es notwendig ist zu verlernen, die ganze Gemeinschaft nach Taten
einzelner Personen zu beurteilen. Ein schlechter Pfarrer bestimmt nicht die ganze
Kirche. Ein schlechter Förster ist nicht für alle Mitarbeiter der Staatswälder
bestimmend. Menschen sind unterschiedlich. Und eine der Quellen für meinen
Optimismus ist die Tatsache, dass ich das glücklicherweise auch gute, kompetente und
edle Menschen treffe, und dass wir – auch bei unterschiedlichen Ansichten zu einigen
Themen – gemeinsam etwas Gutes schaffen können.

An welchen Öko-Initiativen ist es zu beteiligen?

Wie ich bereits erwähnt habe, hat jeder eine Rolle in der Welt zu spielen. Jeder hat eine
Berufung zu erkennen. Die Botschaft der letzten Enzyklika von Papst Franziskus
Fratelli tutti ist, sich bewusst zu machen, was um mich herum passiert und darauf zu
reagieren. Manchmal bedeutet das Förderung von ökologischen, sozialen, sowie
missionarischen Initiativen. Ein andermal – bedeutet das einfach, einer Nachbarin bei
Einkäufen in der Pandemiezeit zu helfen. Es gibt auch verschiedene Gemeinschaften
und Verbände. Freiwilligendienst fördert und organisiert Caritas, die sowohl auf
globaler, als auch lokaler Ebene in der Kirche tätig ist. Denn – wie Jesus uns gelehrt
hat – alles, was wir Gutes tun, ist auch für das ewige Leben von Bedeutung.
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