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W październiku 2017 roku warszawskie biuro 
Fundacji im. Heinricha Bölla zorganizowało we 
współpracy z portalem Święto Stworzenia podróż 
studyjną dla przedstawicieli polskich mediów, 
organizacji, instytucji i aktywnych środowisk ka-
tolickich do Nadrenii Północnej-Westfalii, aby 
poznać społeczno-ekologiczną złożoność trans-
formacji energetycznej na poziomie regionalnym 
i lokalnym. Region ten, w którym przez dekady 
rozwijał się przemysł ciężki, znajduje się obecnie 
w procesie modernizacji społeczno-gospodar-
czej, uwzględniającej kwestie środowiskowe.

Udział w projekcie wzięło 12 osób – dzien-
nikarzy, naukowców i działaczy, grupie towa-
rzyszył także ojciec Stanisław Jaromi, przewod-
niczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka 
z  Asyżu – REFA. Na podróż złożyły się rozmowy 
w miejscach, które bezpośrednio przeżyły trans-
formację i doświadczyły związanych z nią wy-

zwań – z ekspertami, osobami, które pracowały 
w zamkniętych już dzisiaj kopalniach, i takimi, 
które zawodowo zajmują się wspieraniem ich 
w adaptacji do zachodzących zmian. Rozmawia-
liśmy o  aspektach ekonomicznych, ale przede 
wszystkim o uwarunkowaniach społecznych, kul-
turze i tożsamości, miejscach pracy i bezrobociu, 
o  zaangażowaniu różnych aktorów społecznych 
i możliwościach budowania dialogu ponad po-
działami. O tym, jak proces strukturalnej zmiany 
wykorzystać jako szansę rozwoju. O wszechstron-
nych działaniach Kościoła katolickiego w tych  
obszarach – zarówno w wielkich miastach, jak i na 
terenach wiejskich. Chcieliśmy poznać motywa-
cje ludzi i zrozumieć, dlaczego sukces transfor-
macji energetycznej opiera się na pojedynczych 
obywatelach.

Papieska encyklika Laudato si’ z 2015 roku 
uczyniła globalne wyzwania środowiskowe stoją-
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ce przed ludzkością jednym z najważniejszych te-
matów nauki katolickiej. Franciszek mówi wprost 
o zmianie klimatu i potrzebie odejścia od paliw 
kopalnych. Podkreśla również, że w tym procesie 
wszystkie grupy społeczne powinny współpra-
cować w powszechnej solidarności. Odpowie-
dzialność za stan otaczającego nas świata ponosi 
każdy z nas. Działanie na rzecz środowiska na-
turalnego możliwe jest jedynie poprzez nawią-
zanie szerokiego, otwartego i szczerego dialogu, 
zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i w 
formie aktywności lokalnych. Kościół katolicki 
podejmuje jednak tematy środowiskowe, w tym 
związane z klimatem i energią, przede wszystkim 
z uwagi na troskę o stworzenie.

Niemiecki Kościół katolicki od lat aktywnie 
angażuje się w ruch ekologiczny, a jego instytu-
cje należą do ważnych aktorów przemian ener-
getycznych, realizowanych zarówno poprzez na-
uczanie, jak i konkretne praktyczne kroki. Rozwój 
odnawialnych źródeł energii i działania na rzecz 
efektywności energetycznej są silnie związane 
z  kwestiami społecznymi i ekonomicznymi, ale 
też rozumiane jako etyczna odpowiedzialność 
każdego człowieka. Różnice światopoglądowe nie 
zamykają praktycznych możliwości współpracy 
różnorodnych środowisk – aktywistów, polity-
ków, naukowców i społeczeństwa obywatelskiego 
– na rzecz wspólnych celów. 

Polska również stoi przed trudnym wyzwa-
niem stopniowego zmniejszania roli paliw kopal-
nych w gospodarce. Praca w sektorze górniczym 
stanowi jeden z najważniejszych elementów 
kultury i tożsamości w regionach węglowych, po-
wiązany także silnie z wartościami katolickimi. 
Kierunki i sposoby tej ekologicznej modernizacji 
trzeba wypracować w procesie angażującym tak-
że i przede wszystkim osoby najbardziej wrażliwe 
na zachodzące zmiany. Stworzyć wizję przyszło-
ści regionów w transformacji, która odpowiadać 
będzie na ważne kwestie związane z tożsamoś-
cią, na pytania, w jaki sposób chronić ważne dla 
mieszkańców wartości i  jednocześnie działać na 
rzecz poprawy jakości życia – zapewniając godne 
warunki życia i pracy, czystą przyrodę i otoczenie 
oraz wpływając na poprawę zdrowia. 

W ostatnich latach zainteresowanie w śro-
dowiskach katolickich w Polsce odnawialny-

mi źródłami energii wzrasta – tak na poziomie 
praktycznych działań mających na celu pozy-
skanie konkretnych ekonomicznych korzyści, 
ale również w refleksji analitycznej – w postaci 
postulatu „odzyskania” tematyki ekologicznej 
dla myślenia prawicowego. Głos organizacji ka-
tolickich wybrzmiewa coraz głośniej w debacie 
o  globalnych wyzwaniach energetyczno-klima-
tycznych. Uwzględniając rolę Kościoła katolickie-
go w  kształtowaniu debaty publicznej i postaw 
obywatelskich warto zastanowić się, jak instytucja 
ta może stać się aktywnym uczestnikiem dysku-
sji na temat modernizacji energetycznej, poprzez 
swe nauczanie, a także praktyczne przykłady. Czy 
i w jaki sposób doświadczenia niemieckie mogą 
stać się dlań inspiracją? Mamy nadzieję, że wie-
dza zdobyta podczas naszej podróży, nawiązane 
kontakty, pozyskane inspiracje staną się dla jej 
uczestników źródłem konkretnych dalszych dzia-
łań, budujących nowe przestrzenie dialogu i sze-
rokiej współpracy z różnorodnymi środowiskami 
na rzecz wspólnego budowania kompleksowych 
rozwiązań. Wierzymy również, że zebrane do-
świadczenia i wrażenia, przedstawione w niniej-
szej publikacji, okażą się interesujące i zachę-
cające do aktywności także dla jej czytelniczek 
i czytelników.

Irene Hahn-Fuhr
Dyrektorka Fundacji im. Heinricha Bölla 

w Warszawie

Katarzyna Ugryn
Koordynatorka Programu Energia i Klimat

Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie



Wrażenia z podróży studyjnej

Verena Falb – energieAgentur.NrW
Cieszymy się zawsze z  wizyt delegacji z  Polski, 
ponieważ Polska i  Niemcy, a  zwłaszcza Nadre-
nia Północna-Westfalia, stoją przed podobnymi 
wyzwaniami w  sektorze energetycznym. Miks 
energetyczny musi pójść w kierunku zmniejsza-
nia udziału paliw kopalnych i rozwoju odnawial-
nych źródeł energii. Zmiany strukturalne w Za-
głębiu Ruhry są dla wielu regionów świata intere-
sującym przykładem, z którego można się uczyć, 
jak to robić. Miasto Herten, które było niegdyś 
jednym z  największych miast górniczych w  Eu-
ropie, już od wielu lat podejmuje nowatorskie 
inicjatywy energetyczne i zyskało miano miasta 
wodoru. Wiele firm z branży górniczej zaintere-
sowało się energetyką odnawialną, sektor ener-
getyczny pozostaje zatem ważnym pracodawcą 
w regionie. W samej tylko energetyce wiatrowej 
pracuje w  Nadrenii Północnej-Westfalii ponad 

18  500 pracowników, szczególnie w  branży do-
stawczej.

Z  modernizacji energetycznej korzystają nie 
tylko regiony przemysłowe, ale także regiony wiej-
skie, w których instalowane są systemy energii od-
nawialnej. Gmina klimatyczna Saerbeck w  Mün-
sterland (7000 mieszkańców) jest odwiedzana 
przez wielu gości z zagranicy, pokazuje bowiem, 
że przemiany energetyczne mogą być realizo-
wane lokalnie i  we współpracy z  mieszkańcami. 
W  takim modelu energetyki obywatelskiej zyski 
osiągnięte dzięki instalacjom biogazowym i  foto-
woltaicznym oraz turbinom wiatrowym, i  dzięki 
zaangażowaniu lokalnych inwestorów w  gminie 
przynoszą korzyści mieszkańcom oraz lokalnej 
gospodarce. Jednocześnie zwiększa to akceptację 
dla modernizacji energetycznej.

Uczestniczki i  uczestnicy z  Polski odwiedzili 
 także Archidiecezję Kolonii, gdzie poznali  
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konkretne działania społeczności kościelnych na 
rzecz ochrony klimatu. Podczas wizyty omawiano 
również kwestię ubóstwa energetycznego.

Intensywne debaty prowadzone z  polskimi 
gośćmi były bardzo wzbogacające także dla nas 
i  mamy nadzieję, że wspólnie będziemy promo-
wać rozwój zrównoważonej energetyki w obu kra-
jach i w Europie.

Dorota Bidzińska,  
„tygodnik Powszechny”
Bardzo ciekawym punktem programu była wizyta 
w kopalni Garzweiler, gdzie mogliśmy dowiedzieć 
się o  strategii, zgodnie z  którą są w tym miejscu 
prowadzone negocjacje z mieszkańcami, zobaczyć 
rekultywowane tereny zielone, a  także miejsca 
przesiedleń mieszkańców (zarówno opuszczone  
„wioski widmo”, przygotowane do wyburzenia i wy-
dobycia węgla na tym terenie, jak i nowe miejsco - 
wości przeznaczone dla przesiedlonych mieszkań-
ców, zgodne z  ich postulatami – np. budynki nie 
wyższe niż dwa piętra, brak na terenie wioski du-
żych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną itp.). Ten 
ostatni element zwiedzania był szczególnie poru-
szający – pokazał złożoność i  niejednoznaczność 
społecznych konsekwencji działania odkrywko-
wych kopalni węgla brunatnego. Udział w spotka-
niach w ramach podróży, poczynione obserwacje 
i zdobyte kontakty przełożą się na moją pracę nie 
tylko nad artykułami dotyczącymi poszczególnych 
dobrych praktyk z  terenów Nadrenii Północnej-
Westfalii. Pozwoli mi to również na próby analizy, 
na ile niemieckie doświadczenia z obszaru polityki 
węglowej można przenieść na grunt polski i  jaką 
rolę w procesie zmian odgrywają kultura politycz-
na danego kraju, działania edukacyjne i aktywiza-
cyjne oraz sztuka mediacji.

o. Stanisław Jaromi, ruch ekologiczny 
św. Franciszka z Asyżu (reFA)
W różnych miejscach poznaliśmy różne podejścia 
do tematu. Całość poprzez liczne przykłady poka-
zała strategie wdrażania Energiewende w Nadre-
nii Północnej-Westfalii. Jedne bardziej koncen-
trują się na aspektach ekonomicznych i  gospo-
darczych, inne na pierwszym miejscu stawiają 
cele społeczne i  ekologiczne. Szczególnie cenne 
było spotykanie praktyków i  ludzi bezpośrednio 
zaangażowanych w działania.

Zdzisław Jaromi, rada Gminy czarna
W różnych miejscach, które odwiedziliśmy w ra-
mach naszej wizyty, spotykaliśmy się z  różno-
rodnym środowiskiem reprezentowanym przez 
specjalistów podejmujących wysiłek przekazy-
wania nam istoty transformacji energetycznej 
w  regionie Nadrenii Północnej-Westfalii. W  du-
żym stopniu wykracza ona poza działania czysto 
ekonomiczne i  wznosi się na poziom wartości 
etycznych uwzględniających rolę Kościoła kato-
lickiego w  edukacji ekologicznej opartej na na-
uczaniu papieża Franciszka. Niezwykle cennym 
doświadczeniem w czasie wizyty były informacje 
zachęcające mieszkańców regionu do akceptacji 
lokalizacji odnawialnych źródeł energii (fotowol-
taika, elektrownie wiatrowe, biogazownie). Więk-
szość poruszanych tematów była mi bliska. Zdo-
bytą wiedzę będę się starał wykorzystać w mojej 
gminie, gdzie jesteśmy na etapie projektowania 
instalacji fotowoltaicznych do obiektów gminnej 
oczyszczalni ścieków oraz kilku stacji uzdatniania 
wody. Podpisaliśmy również porozumienie part-
nerskie z  sąsiednimi samorządami na budowę 
instalacji solarnych i fotowoltaicznych dla miesz-
kańców gminy. Niestety ciągłe zmiany przepisów 
i brak możliwości odsprzedaży nadwyżki energii 
wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne 
zniechęcają mieszkańców. Na licznych spotka-
niach z  mieszkańcami jako argument przema-
wiający za rozwiązaniami ekologicznymi i  inwe-
stowaniem w OZE prezentuję rozwiązania, które 
miałem możliwość zobaczyć u  naszych zachod-
nich sąsiadów.

Marcin Klimski, instytut ekologii  
i Bioetyki UKSW
To, co dla mnie było ważne, to fakt, że proble-
matyka transformacji energetycznej w  regionie 
Nadrenii pojawia się w wielu aspektach (od spo-
łeczności lokalnych, przez Kościół, organizacje 
rządowe i pozarządowe). Podejmowane są wysił-
ki wdrażania prośrodowiskowych rozwiązań do 
praktyki dnia codziennego, gdzie m.in. zwykli lu-
dzie mogą poczuć, że to, co robią, ma przełożenie  
na ochronę środowiska (na przykład w gminie 
Saerbeck czy w Essen.) Osobiście uważam, że 
kształcenie w kierunku ochrony środowiska może 
uwzględniać jako przykład te działania, które mo-
gliśmy poznać podczas realizacji tego projektu.
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Wojciech Klimski, instytut Socjologii 
UKSW
Udział w wizycie studyjnej w Nadrenii Północnej- 
-Westfalii pokazał złożoność problemu odnawial-
nych źródeł energii. Organizatorzy zadbali o  to, 
aby ukazać kwestię ochrony środowiska z  róż-
nych perspektyw – społecznej, kulturowej, ekono-
micznej i politycznej.

Monika Mostowska, Pallotyńska 
Fundacja Misyjna Salvatti.pl
Pozytywnie zaskoczył mnie poziom współpracy 
pomiędzy ludźmi i  instytucjami, a  także troska 
lokalnych władz o  mieszkańców – konsultacje 
oraz kampanie informacyjne, przygotowujące 
ich na, często bardzo inwazyjne, zmiany. Wiele 
się nauczyłam o  alternatywnych źródłach ener-
gii, nowych technologiach oraz metodach za-
rządzania ludźmi i  innowacjami. Postrzegam to 
jako wzorcowy plan i wzór do wdrożenia w mo-
jej organizacji. Zupełną nowością było dla mnie 
bardzo poważne zaangażowanie Kościoła kato-
lickiego w działalność na rzecz ochrony klimatu. 
Postrzegam je jako zwiastun nowej ewangelizacji 
– nie tylko obecności Kościoła w sferze religijnej, 
lecz przede wszystkim występowania Kościoła 
jako stałego elementu życia społecznego. Polski 
Kościół mógłby się wiele nauczyć, obserwując 
wspaniałą organizację Archidiecezji w Kolonii, jej 
gotowość do propagowania zmian w  mentalno-
ści oraz świadomości ekologiczno-klimatycznej 
swoich wiernych. Wspaniale było być świadkiem 
tak owocnej współpracy pomiędzy diecezją a lo-
kalnymi władzami.

Mateusz Luft, tOK FM
W mojej pracy temat ochrony klimatu jest jednym 
z  kilku najczęściej pojawiających się zagadnień. 
Udział w projekcie motywuje, żeby zgłębiać wie-
dzę na temat ekologicznych rozwiązań energe-
tycznych, częściej podejmować tę kwestię i robić 
to na wyższym poziomie. Wiedza jest przydatna 
w  codziennej pracy dziennikarskiej. Dzięki po-
dróży studyjnej poszerzyłem wiedzę na temat 
technicznych i  ekonomicznych aspektów prze-
miany energetycznej. Dowiedziałem się, że przy 
odpowiedniej parametryzacji procesu odejścia 
od energetyki konwencjonalnej możemy uzyskać 
nie tylko trudne do wyceny zyski związane z bra-

kiem strat w dziedzinie zdrowia ludzi i  środowi-
ska, ale również krótkoterminowe oszczędności 
związane z  redukcją konsumpcji energii. Naj-
bardziej interesujące były konkretne przykłady 
współdziałania społecznego, które mają służyć 
redukcji gazów cieplarnianych. Mam tu na my-
śli pomoc Caritasu w  optymalizacji energetycz-
nej uboższych gospodarstw domowych i  wizytę 
w  Saerbeck – samowystarczalnej energetycznie 
gminie, która powołała spółdzielnię energetycz-
ną i  namówiła mieszkańców do inwestycji we 
własne instalacje OZE. Te przykłady pokazały, 
że przemiana, która była prezentowana podczas 
pierwszych dni w formie słupków, statystyk i poli-
tyk krajowych, może również angażować obywa-
teli oddolnie. W programie przeważało podejście 
eksperckie i  urzędnicze. Osoby, z  którymi się 
spotykaliśmy, były profesjonalistami i  posiadały 
szeroką wiedzę.

Jan Murawski, Klub inteligencji 
Katolickiej
Podczas spotkań dowiedziałem się bardzo wiele 
na temat technicznych aspektów transformacji, 
poznałem szczegóły przemian strukturalnych 
spowodowanych ograniczaniem wydobycia 
węgla i  związanych z  nim wyzwań. Duże wraże-
nie zrobiła na mnie wizyta w  gminie Saerbeck. 
W  kontekście zaangażowania Kościoła w  dzia-
łania związane ze zrównoważonym rozwojem 
szczególnie ważne były spotkania z  przedstawi-
cielami Kościoła w  Niemczech i  Caritasu – jako 
rodzaj wymiany dobrych praktyk oraz poznanie 
udziału Kościołów w procesie transformacji ener-
getycznej. Cieszę się, że mogłem zapoznać się 
z  projektem Energiewende w  bardzo wielu jego 
aspektach. Trudno o  lepszy przykład zaanga-
żowania i  wskazania na różne kierunki możliwe 
do podjęcia w  Polsce (pamiętając o  wszystkich 
różnicach i  uwarunkowaniach). Istotne było też 
pokazanie relacji między kwestiami „ekologicz-
nymi” a społecznymi, sprowadzenie ich do „ludz-
kiego wymiaru”.

Antoni Oktawiec, Klub „tygodnika 
Powszechnego”, Gliwice
Poruszane w  czasie podróży tematy były dla 
mnie, jako energetyka cieplnego, niezwykle in-
teresujące. To samo odnosi się do tematyki gór-
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niczej, jako że mieszkam na Górnym Śląsku, 
który ma takie same problemy, jakie występo-
wały w  NRW. Jednakże najbardziej interesujący 
dla mnie był projekt Stromspar-Check, który, jak 
sądzę, nadaje się do wdrożenia także na naszym 
terenie. Spróbuję zainteresować nim nasz lokal-
ny Caritas.

tomasz Szymczak, Klub „tygodnika 
Powszechnego”, Poznań
Niezwykle ciekawe są doświadczenia dużego 
miasta – Essen – które z przemysłowego centrum 
Zagłębia Ruhry zmieniło się w  konsekwentnie 
wprowadzający politykę oszczędności energii 
obszar urbanistyczny i  uzyskało tytuł Zielonej 
Stolicy Europy 2017. Podobne zmiany i doświad-
czenia w  restrukturyzacji przemysłu węglowego 
oraz wyzwania w  obszarze polityki społecznej 
i  przemian strukturalnych widzieliśmy również 
w  Herten. Wyjątkowe doświadczenia w  kon-
sekwentnym wprowadzaniu niezależności ener-
getycznej widzieliśmy w  Saerbeck, niewielkiej 
rolniczej gminie na północy NRW, która już dziś 
produkuje więcej czystej energii, niż sama zu-
żywa. Obrazu zachodzących zmian dopełniały 
ciekawe wizyty w  dużej kopalni węgla brunat-
nego Garzweiler i  przedstawienie trudnej poli-
tyki wysiedleń miejscowej ludności, pokazanie 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Bottrop czy 
zwiedzanie zamkniętej kopalni węgla kamienne-
go w  Essen, która została przekształcona w  nie-
zmiernie ciekawy obiekt turystyczno-muzealny, 
Zollverein, wpisany na listę dziedzictwa kulturo-
wego UNESCO.

Cały przygotowany i  bardzo dobrze zorgani-
zowany program podróży był niezwykle ciekawy. 
Nie tylko inspiruje on do dokonywania ocen po-
równawczych ze stanem prowadzonej w  Polsce 
polityki produkcji energii i  ochrony środowiska, 
ale także zachęca do dalszego dzielenia się na-
wiązanymi kontaktami z  odpowiednimi przed-
stawicielami lokalnych gmin lub samorządów 
w naszym kraju.

Mateusz Zegadłowicz, Klub „tygodnika 
Powszechnego”, Wadowice
Podróż studyjna dostarczyła mi mnóstwo energii 
do dalszych działań, znajomości, które nawiąza-
łem, będą procentować przez najbliższe lata.

Konstancja Ziółkowska, instytut Badań 
Strukturalnych, Magazyn Kontakt
Skorzystałam przede wszystkim dzięki uzy-
skaniu podstawowej wiedzy o  Energiewende 
w  Niemczech oraz szerzej – o  wyzwaniach, 
przed którymi stoją obecnie wszystkie państwa 
dążące do przestawienia gospodarki na ener-
gię odnawialną. Ważne było dla mnie poznanie 
zarówno społecznych, jak i  ekonomicznych 
oraz technologicznych aspektów przemian. 
Problematyka transformacji energetycznej 
jest bardzo złożona, duże wyzwanie stanowi 
samo „wejście w  temat” – zrozumienie pod-
stawowych dylematów i  wyzwań oraz kluczo-
wych terminów i  zagadnień. Wizyta studyjna 
pozwoliła mi przekroczyć tę „barierę wejścia”, 
dała orientację, która pozwala obecnie czy-
tać polskie i  zagraniczne materiały dotyczące 
transformacji energetycznej z większym zrozu-
mieniem. Niewątpliwie najciekawsze były dla 
mnie spotkania z przedstawicielem władz lan-
du NRW, spotkanie z  przedstawicielką partii  
Zielonych, spotkanie w  Herten oraz spotka-
nie w  gminie Saerbeck. Pozwoliły mi one zro-
zumieć istotne aspekty dyskusji politycznych 
toczących się wokół Energiewende oraz prze-
mian strukturalnych, na poziomie zarówno re-
gionalnym, jak i  lokalnym – gminnym. Cenna 
była również wizyta w  kopalni węgla brunat-
nego, ukazująca, jak wiele wyzwań stoi przed 
naszym zachodnim sąsiadem oraz jak w  tym 
kraju usiłuje się minimalizować negatywne 
skutki działalności gospodarczej. Ważne było 
dla mnie spotkanie z  przedstawicielkami Ca-
ritasu – wiedzę o  przedstawionym nam pro-
gramie Stromspar-Check już wykorzystuję 
w  bieżącej pracy nad problematyką ubóstwa 
energetycznego w Instytucie Badań Struktural-
nych. Bardzo cenne było dla mnie natomiast 
poznanie instytucji niemieckich zajmujących 
się problematyką Energiewende. W  szczegól-
ności istotne było dla mnie w  tym kontekście 
spotkanie w  Saerbeck oraz w  Herten, a  także 
w  EnergieAgentur.NRW. Moja ogólna ocena 
podróży studyjnej jest bardzo pozytywna – 
wróciłam do swojej pracy zawodowej i  pracy 
społecznej w  „Kontakcie” z  wieloma nowymi 
pomysłami oraz konkretną wiedzą w obszarze 
Energiewende.



Niemiecka Energiewende – odchodzenie od ko-
rzystania z paliw kopalnych na rzecz odnawial-
nych źródeł energii – jest bez wątpienia dla na-
szych zachodnich sąsiadów ogromnym wyzwa-
niem gospodarczym i  technologicznym. Jednak 
dopiero uwzględnienie „ludzkiego” pierwiastka 
zachodzących przemian pozwala dotrzeć do isto-
ty rozpoczętego procesu.

To właśnie obywatelski nacisk oddolny do-
prowadził w  Niemczech do szerokiego politycz-
nego porozumienia i  decyzji o  wejściu na drogę 
Energiewende. Społeczeństwo wspiera ten pro-
jekt i  aktywnie w nim uczestniczy – energetyka 
obywatelska jest jego głównym napędem. O  ile 
jednak zaplanowany cel – oparcie gospodarki na 
„czystej energii” – jest bez wątpienia atrakcyjny  
dla większości niemieckiego społeczeństwa, 
o tyle okres przejściowy wiąże się z koniecznością 
przeznaczania ogromnych środków na inwesty-

cje w  infrastrukturę czy rozwój technologiczny. 
Koszty tych dostosowań w postaci rosnących 
opłat za energię ponoszą głównie indywidualni 
podatnicy.

Wybrane grupy społeczne i regiony bardziej 
dotkliwie niż pozostałe doświadczają obcią-
żeń związanych z restrukturyzacją zachodzącą 
w energetyce. Zamykanie dawnych kopalń i elek-
trowni węglowych, w  szczególności w regionie 
Nadrenii Północnej-Westfalii, wiąże się ze zna-
czącą redukcją zatrudnienia w niegdyś dochodo-
wych sektorach.

Czynników, również tych historycznych, które 
stoją za społecznym poparciem dla Energiewende, 
jest niewątpliwie wiele. Warto jednak w szczegól-
ności zwrócić uwagę na rolę konsekwentnego bu-
dowania pozytywnej autoidentyfikacji obywateli 
z ideą „czystej energii” oraz wysiłek na rzecz włą-
czania różnych grup obywateli w proces przemian.

Odnawialna energia w Polsce.  
Wyzwanie technologiczne czy społeczne?
KONStANcJA ZióŁKOWSKA
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Dobrym przykładem takich działań jest kie-
runek, który obrała niewielka gmina Saerbeck. 
Bliska współpraca mieszkańców z  burmistrzem 
doprowadziła do założenia spółdzielni energe-
tycznej. Spółdzielcy, ze wsparciem gminy i lokal-
nych przedsiębiorstw, zainwestowali w  instala-
cje fotowoltaiczne i elektrownie wiatrowe. Zyski 
z  wytworzonej energii płyną do mieszkańców, 
a miejscowość zyskała tytuł „gminy klimatycznej” 
i  z  odnawialnych źródeł energii (OZE) uczyniła 
swoją wizytówkę przyciągającą licznych odwie-
dzających.

Wzrost cen energii uderza w  szczególności 
w  ubogie gospodarstwa domowe, dla których 
wydatki na ogrzewanie i elektryczność stanowią 
istotną część domowego budżetu. Wyzwanie po-
lega nie tylko na redukowaniu kosztów energii 
ponoszonych przez słabsze ekonomicznie go-
spodarstwa domowe, ale również na zapobiega-
niu sytuacji, w której określona grupa obywateli 
będzie czuła się jedynie przeszkodą na drodze 
do realizacji ogólnonarodowego projektu. Pro-
wadzony na dużą skalę przez niemiecki Caritas 
program doradztwa energetycznego Stromspar- 
-Check Kommunal jest interesującą próbą od-
powiedzi na ten problem, gdyż przyczynia się 
do włączania w  Energiewende osób wykluczo-
nych społecznie. Z  jednej strony jako doradcy 
zatrudniane są osoby wychodzące z bezrobocia, 
z  drugiej zaś program skierowany jest do osób 
ubogich, którym oferuje się nie tylko porady, ale 
również realne wsparcie, m.in. w  formie dofi-
nansowania wymiany starych, energochłonnych 
lodówek.

Czy opisane wyżej niemieckie doświadcze-
nia mogą być punktem odniesienia dla sytuacji  
w  naszym kraju? O  ile budowanie daleko idą-
cych analogii pomiędzy Polską a Niemcami, jeśli 
chodzi o gospodarcze czy geopolityczne aspekty 
przejścia na odnawialne źródła energii, nie mia-
łoby szczególnego sensu, o  tyle w kwestii budo-
wania świadomości społecznej możemy się od 
naszych zachodnich sąsiadów wiele nauczyć.

Jednocześnie zmiana społeczna powinna 
dokonywać się w  oparciu o  wartości, które są 
bliskie Polkom i Polakom. W tym sensie istotną 
siłą wiążącą społeczeństwo z ideą zielonej ener-
getyki mógłby stać się w  Polsce Kościół katoli-
cki. W  encyklice Laudato si’ papież Franciszek 

przypomniał, że dbałość o  naszą planetę po-
winna być bliska każdemu, kto chce żyć zgodnie 
z ewangelią.

Ludzie Kościoła w  Polsce, zarówno świeccy, 
jak i  hierarchowie, powinni więc słowem i  przy-
kładem przypominać, że wybór pomiędzy sa-
mochodem a komunikacją publiczną, pomiędzy 
lotem na drugi koniec świata a  lokalnymi wa-
kacjami czy w końcu pomiędzy paleniem „byle 
czym” w  starym piecu a zmianą ogrzewania na 
bardziej ekologiczne to wszystko wybory moral-
ne. Jednocześnie nauczanie to powinno wzywać 
do chrześcijańskiej solidarności na poziomie 
całej wspólnoty. Jeśli mamy ograniczać palenie 
w piecach węglem, to zadbajmy o to, by osoby go-
rzej sytuowane nie wpadły w ubóstwo ze względu 
na wyższe koszty ekologicznego ogrzewania. Jeśli 
chcemy dążyć do ograniczenia górnictwa, to tyl-
ko pod warunkiem, że tracący pracę górnicy nie 
będą pozostawieni sami sobie.

Od samego przekonywania Polaków, że war-
to zwrócić się ku odnawialnej energii, nie przy-
będzie rozwiązań technicznych, nie pojawią się 
też rozstrzygnięcia dylematów związanych z bez-
pieczeństwem energetycznym czy wysokimi 
kosztami ekonomicznymi tego procesu. Przykład  
niemiecki pokazuje nam jednak, że uznanie 
przez społeczeństwo przejścia na energię od-
nawialną za wartościowy cel jest koniecznym 
warunkiem powstania woli politycznej, która 
pozwala krok po kroku wypracowywać odpo-
wiednie rozwiązania i  konsekwentnie, chociaż 
czasem bardzo powoli, wprowadzać w życie kon-
cepcję zielonej energii.



Kościół zaangażowany ekologicznie
MAteUSZ LUFt 

Zbliża się 30. rocznica opublikowania Listu pa-
sterskiego Episkopatu Polski na temat ochrony 
środowiska. Zaraz po tym, jak skończyły się ob-
rady okrągłego stołu, Episkopat Polski zajął się 
stanem środowiska. List został odczytany siedem 
dni po wyborach, które odbyły się 4 czerwca 1989.  
Stwierdzono w nim, że jedna trzecia Polaków 
żyje na terenach ekologicznie zagrożonych. 
Zwrócono uwagę, że mieszkańcy Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego, zwłaszcza dzieci, choru-
ją częściej i umierają wcześniej. W tonie alarmi-
stycznym Episkopat ostrzegał przed wyginięciem 
lasów i  parków narodowych oraz przed deficy-
tem wody.

List po pierwsze podkreślał wymiar moral-
ny widocznej na każdym kroku katastrofy eko-
logicznej w Polsce. Świat przyrody jest dobrem 

wspólnym, danym każdemu człowiekowi. Jest 
też darem dla wszystkich ludzi, a dbanie o niego 
to nasze zobowiązanie. Biskupi przekonywali, że 
wszelkie działania, które nie uwzględniają prawa 
Boga do swego dzieła, jak i prawa człowieka ob-
darowanego przez Stwórcę, sprzeciwiają się przy-
kazaniu miłości.1

Po drugie biskupi widzieli problem ekologicz-
ny jako problem systemowy. List wystosowany do 
wiernych w czasie największych przemian nawo-
ływał do zmiany systemowej w gospodarce, do 
odejścia od przemysłu ciężkiego i redukcji ener-
gochłonnej produkcji.

Dziś, gdy przemysł ciężki jest po głębokiej 
reformie, gdy wiele zakładów upadło, a te, które 
przetrwały, przeszły modernizację, do propago-
wania zmiany nie posłuży już obraz dymiącego 

1 www.ieib.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/List-Pasterski-1989.pdf (data dostępu: 13.03.2019).
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przedsięwzięcia ekologiczne najczęściej pobie-
rają najbogatsi. Dbanie o środowisko staje się 
zatem nie tylko gestem naszej miłości wobec 
drugiego człowieka, lecz także warunkiem wol-
ności ludzi. Uznanie przez Kościół, że odpowie-
dzialność za ekologię wiąże się z postulatami 
elementarnej sprawiedliwości społecznej, jest tu 
absolutną nowością, ale też sprawia, że postulaty 
ruchu ekologicznego w  Kościele stają się zbież-
ne z postulatami wielu niereligijnych organizacji 
ekologicznych.

Zmiana zaproponowana przez Franciszka 
została również odczytana przez przynajmniej 
część hierarchii w Polsce. Abp Wojciech Polak 
w grudniu 2018 roku na konferencji towarzyszą-
cej COP24 (Konferencja Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie zmian klimatu) powiedział: Naj-
bardziej przejmującym fragmentem tej encykliki 
jest zarysowana przez papieża Franciszka wizja 
pogłębiającego się kryzysu klimatycznego, któ-
ra ma fundamentalne znaczenie dla miliardów 
ludzi żyjących w tak zwanych krajach rozwijają-
cych. Jak zauważył papież, „nie dysponują [oni] 
innymi możliwościami utrzymania się ani innymi 
zasobami, pozwalającymi im na dostosowanie się 
do skutków zmian klimatu czy stawienie czoła sy-
tuacjom katastrofalnym”.2

W podobnym duchu kilka miesięcy wcześniej 
na Uniwersytecie Śląskim odnosił się do encykli-
ki Franciszka abp Wiktor Skworc. Namawiał, aby 
spojrzeć na człowieka w całości jego warunków 
życia na ziemi […]. Musimy uznać nasze grzechy 
przeciw rzeczywistości stworzonej, które ranią 
Stworzyciela.

Na fali „mody na Franciszka” obserwujemy 
renesans katolickich ruchów ekologicznych. 
Paradoksalnie Polska powinna być miejscem, 
w  którym takie ruchy trafią na podatny grunt. 
Z  jednej strony spośród krajów Unii zaliczamy 
się do regionów najbardziej zagrożonych kata-
strofą ekologiczną, z najgorszej jakości powie-
trzem, z największą liczbą starych samochodów 
na tysiąc mieszkańców, z energią cieplną i elek-
tryczną wciąż w dużej mierze otrzymywaną 
z węgla (i to nie koniec listy zagrożeń). Z drugiej 
zaś strony jesteśmy krajem, w którym 80% ludzi 

komina fabryki, który miałby zilustrować prob-
lem ekologiczny. 

Inicjatywa jest po stronie ruchów ekologicz-
nych w Kościele. Ruchy te nie są tak bardzo zain-
teresowane prowadzeniem polityki klimatycznej 
na szczeblu krajowym – większy nacisk kładą na 
zachowania indywidualne. Obiektywne bogace-
nie się społeczeństwa, nawet jeśli subiektywne 
odczucia są inne, zmienia nas w konsumentów. 
Dobrze, żebyśmy nie byli bezmyślnymi konsu-
mentami – nasze wybory mogą mieć charakter 
etyczny. Bogactwo wyboru oznacza możliwość 
samoograniczania konsumpcji lub świadome-
go jej kształtowania. Można konsumować takie 
produkty, których produkcja wiąże się z długim  
szlakiem węglowym, korzystać z nieekologicz-
nych środków komunikacji czy oszczędnie  
gospodarować energią elektryczną. Działacze 
ruchu ekologicznego, w tym księża, nawołu-
ją nie do zmiany jakiegoś odległego i trudno 
uchwytnego systemu gospodarczego, lecz do 
rozpoczęcia zmiany od samych siebie. Do prze-
miany modeli konsumpcyjnych i rozwiązań na 
poziomie lokalnym, czyli do odpowiedzialności 
za najbliższe otoczenie.

Trosce o „Nasz wspólny dom” nie służy propa-
gowany model ekonomii, oparty na nieustannym 
wzroście konsumpcji, kreowaniu nowych obsza-
rów potrzeb konsumentów i ciągłym gromadzeniu 
rzeczy materialnych – pisze ks. Krzysztof Syrek 
SAC na stronach Caritas Polska.

Zagrożenia te środowisko ekologiczne do-
strzegało już dawno, lecz prawdziwym impul-
sem do odnowy ruchu ekologicznego stał się 
wybór papieża Franciszka i jego intelektualna 
i  filozoficzna podbudowa – encyklika Laudato 
si’. Dopiero pojawienie się Franciszka przypie-
czętowało coś, co w głowach ekologów – także 
tych katolickich – pobrzmiewało już od dawna. 
Papież zwrócił uwagę, że problemu zanieczysz-
czenia środowiska nie można rozważać w całko-
witym oderwaniu od problemów społecznych. 
Płacą za to najbiedniejsi, którzy najczęściej nie 
mają wystarczających środków, żeby uniknąć 
konsekwencji zmian klimatu czy zanieczysz-
czeń, a dywidendę z przedsięwzięć niszczących 

2 www.deon.pl/religia/kosciol-i-swiat/z-zycia-kosciola/art,36620,prymas-na-konferencji-towarzyszacej-szczytowi-klima-
tycznemu-cop24.html (data dostępu 13.03.2019).
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przyznaje się do wiary katolickiej i duża część 
wiernych wciąż czynnie uczestniczy w życiu 
Kościoła.

Mimo to popularność katolickich ruchów 
proekologicznych pozostawia wiele do życze-
nia. Dwie główne organizacje – Światowy Ruch 
Katolików na rzecz Środowiska i Ruch Ekolo-
giczny Świętego Franciszka z Asyżu – prężnie 
się rozwijają. Ich działalność można jednak 
sprowadzić do organizacji dyskusji, warszta-
tów, udziału w  konferencjach i happeningach 
ulicznych. Ruchy te odwołują się do wrażliwo-
ści wiernych, i w tym sensie prowadzą misję 
ewangelizacyjną w najpełniejszym znaczeniu 
tego słowa, natomiast potrzebują jeszcze trochę 
czasu, aby stać się ważnym głosem w debacie 
publicznej.

Słabością tych organizacji jest brak ich roz-
poznawalności, wyrazistości i jasnego pomysłu, 
czym miałaby się różnić katolicka wersja ekologii  
od tej, którą od wielu lat proponują nam organi-
zacje niekatolickie. Środowisko działaczy spra-
wia wrażenie, że wciąż pracuje nad spójnym 
programem i strategią dla całego ruchu. Ponadto 
– nawet jeśli członkowie ruchu tak siebie nie po-
strzegają – pozostaje on dość elitarny i niszowy. 
Nie przypomina jeszcze pospolitego ruszenia, 
które mogłoby odmienić życie tysięcy parafii 
w Polsce.

Ale skoro o parafiach mowa, to nie zapomi-
najmy, że stanowią one o sile Kościoła w Polsce. 

Kościół rzadko sięga po to najmocniejsze narzę-
dzie swojego wpływu, a jeżeli już, to zazwyczaj 
w  formie organizowania masowych wycieczek 
i  listów duszpasterskich. A przecież jest to jed-
na z  ostatnich zorganizowanych struktur, która 
swoim zasięgiem obejmuje całe terytorium kraju. 
Parafie i organizacje przykościelne w sumie po-
siadają ogromną liczbę budynków. Zauważmy, 
że wiele z nich utrzymywane jest ze zbieranych 
specjalnie na ten cel datków parafian. Dlatego 
też ogłoszenia parafialne wypełniają prośby i po-
dzięki za ofiary na nowy dach, rynny i ogrzewanie 
kościoła. Osobiście nigdy jeszcze nie trafiłem na 
ogłoszenie, że zbierane są datki na montaż foto-
woltaiki na dachu świątyni, budowę przypara-
fialnej oczyszczalni ścieków czy choćby wymianę 
żarówek na energooszczędne.

Fakt, że nigdy nie spotkałem się z takimi ogło-
szeniami, nie świadczy jeszcze o tym, że Kościół 
całkowicie marnuje możliwości, jakie daje zmia-
na technologiczna. Dobry przykład postanowiły 
dać parafie z Podkarpacia, które wygrały jedną 
trzecią wszystkich dostępnych dotacji na fotowol-
taikę w  regionie. Według doniesień medialnych 
podobne działania miały podejmować parafie na 
Podlasiu, a szczególną inicjatywę miała wykazy-
wać w tym przypadku hierarchia.

Kościoły mogłyby pełnić funkcję propagu-
jącą modernizację, dając przykład, że energia 
odnawialna może być pożyteczna, ekologiczna 
i  zgodna z doktryną katolicką. Co więcej, pa-
rafie mogłyby nie tylko pokazywać, że można 
wprowadzać nowe technologie, wspierać wier-
nych w  zmianie przyzwyczajeń, ale także po-
dejmować wspólne przedsięwzięcia społeczne. 
Proboszczowie mogliby wykorzystywać swój 
autorytet, aby rozwiązywać konflikty między 
tymi, którzy na eksploatacji środowiska (np. po-
przez rolnictwo, hodowlę zwierząt) mogą tracić, 
a tymi, którzy chcą z niej czerpać zyski. Wszyst-
kie te działania wymagają jednak wiedzy i do-
świadczenia.

Przesłanie listu biskupów sprzed 30 lat po-
zostaje ważne i aktualne. Ani katolickie organi-
zacje ekologiczne i parafie, ani hierarchia nie 
wiedzą jeszcze, jak słowa Franciszka przełożyć 
na konkretne działania. Pomocna byłaby ich 
współpraca w praktycznych przedsięwzięciach 
ekologicznych.



Zaangażowanie Kościoła katolickiego w kwestie 
ekologiczne – szanse i wyzwania
O. StANiSŁAW JArOMi 

Minęła nasza podróż studyjna do Niemiec, któ-
ra odbyła się pod hasłem „Przyszłość regionów 
w  procesie transformacji strukturalnej”. Sprawo-
zdanie już napisane, pora więc na refleksję o re-
lacji Kościoła i ekologii.

1. Nieufność czy współpraca?
Trudne mamy czasy dla dialogu. Milenijny op-
tymizm, jaki towarzyszył nam na przełomie wie-
ków, został zniszczony przez kolejne konflikty, 
wojny, prześladowania i działania terrorystyczne. 
Jak wygląda to w relacji ekolodzy – Kościół kato-
licki?

Można wyznaczyć cztery modele relacji mię-
dzy nauką a wiarą: konflikt, niezależność, dialog 
i integrację. Dość łatwo uda się wskazać przykła-
dy praktyczne ilustrujące każdą z tych relacji, ale 
okazuje się, że coraz częściej funkcjonuje jeszcze 
jedna opcja – to obojętność.

Obojętność charakteryzująca się brakiem 
zainteresowania tym, co inni myślą, mówią, ba-
dają, jak nas widzą, analizują, interpretują… 
Obojętność naukowców na świat religii, teo-
logii, duchowości… ale i  obojętność teologów, 
duchownych czy liderów religijnych na nowe 
wspaniałe osiągnięcia nauki, nawet gdy dotyczą 
spraw wspólnych… Problemem jest być może 
brak agory, przestrzeni do wspólnego spotkania, 
szybko zmieniające się tendencje, rozwarstwienie 
fachowych języków i niechęć do podjęcia wysiłku 
wejścia w problematykę drugiego…

Czy podobnie jest w spotkaniu ekologów i lu-
dzi Kościoła? Myślę, że mogę znaleźć przykłady 
relacji konfliktowych, niezależność i  obojętność, 
ale też dialog i integrację, zwłaszcza na poziomie 
działań praktycznych.

Temat ten omawia Gary Gardner w  presti-
żowym „Raporcie o  stanie świata” Worldwatch 
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Institute z  2003 roku. Jego tekst pt. Rola religii 
w budowie zrównoważonego świata po analizie 
historycznej tematu postuluje poszukiwanie 
komplementarnych punktów i łączenie umiejęt-
ności dla dobra świata. Po stronie Kościoła pole 
dla takiej pracy budowano od wielu lat, uczest-
nicząc w Szczytach Ziemi ONZ, konferencjach 
klimatycznych, organizując watykańskie spot-
kania w  ramach Papieskiej Akademii Nauk czy 
tworząc różnorodne projekty w ramach działań 
Komisji ds. Sprawiedliwości, Pokoju i Ochrony 
Stworzenia.

Mocne tezy w  tym temacie przedstawił pa-
pież Benedykt XVI w  Bundestagu 22  września 
2011  roku. Oto obszerny cytat z  papieskiej re-
fleksji:

Trzeba na nowo otworzyć szeroko okna, 
winniśmy na nowo ujrzeć rozległość świata, 
niebo i  ziemię, oraz nauczyć się korzystać 
z  tego wszystkiego w  sposób sprawiedliwy. 
Ale jak to się dokonuje? Jak odnajdziemy 
się w szerokości, w całości? Jak rozum może 
odnaleźć na nowo swą wielkość, nie ześliz-
gując się w irracjonalność? Jak może natura 
pojawić się znów w  swej prawdziwej głębi, 
w  swych wymaganiach i  ze swymi wska-
zaniami? Chciałbym przypomnieć pewien 
proces z  najnowszej historii politycznej, 
mając nadzieję, że nie zostanę źle zrozumia-
ny, ani że nie wzbudzi to nazbyt wiele jed-
nostronnych polemik. Powiedziałbym, że 
pojawienie się ruchu ekologicznego w  po-
lityce niemieckiej na początku lat siedem-
dziesiątych, choć nie było może szerokim  
otwarciem okien, to jednak było i  pozosta-
nie wołaniem o świeże powietrze, wołaniem, 
którego nie można ignorować ani odsuwać 
na bok, gdyż dostrzega się w  nim zbyt wie-
le irracjonalności. Młodzi ludzie zdali sobie 
sprawę, że w naszych stosunkach z przyrodą 
jest coś, co nie gra; że materia nie jest tyl-
ko materiałem, który mamy obrabiać, ale że 
sama ziemia zawiera w  sobie własną god-
ność, a my winniśmy kierować się jej wska-
zaniami. […] Doniosłość ekologii oczywiście 
nie podlega dyskusji. Winniśmy słuchać ję-
zyka przyrody i stosownie nań odpowiadać. 
Chciałbym jednak podjąć z  mocą jeszcze 

jedną sprawę, która dziś, tak jak i  wczoraj, 
jest powszechnie zaniedbywana: istnieje 
także ekologia człowieka. Również człowiek 
ma naturę, którą winien szanować i  którą 
nie może manipulować dla własnej przy-
jemności. Człowiek nie jest tylko wolnością, 
którą się tworzy dla niej samej. Człowiek nie 
stwarza sam siebie. Jest on duchem i  wolą, 
ale jest też przyrodą, a jego wola jest słuszna 
wtedy, kiedy słucha on także przyrody, kiedy 
ją szanuje i  przyjmuje siebie takiego, jakim 
jest[…]. Właśnie w  ten sposób i  tylko w  ten 
sposób urzeczywistnia się prawdziwa ludz-
ka wolność.

Tę misję wytrwale kontynuuje papież Franci-
szek, który wielokrotnie wypowiadał się na te-
mat różnych aspektów kryzysów ekologicznego, 
społecznego, gospodarczego czy klimatycznego. 
Nawet prestiżowy magazyn naukowy „Science” 
zwrócił uwagę, że papież Franciszek uważnie 
wsłuchuje się w głosy płynące ze strony klimato-
logów i ekologów ostrzegających przed skutkami 
globalnego ocieplenia, i w wydaniu z 19 wrześ-
nia 2014 roku chwalił Franciszka oraz podzielał 
rosnące zaniepokojenie Watykanu sprawami 
klimatycznymi. Jego redaktor naczelna Patricia 
McNutt w swym artykule podkreślała zaangażo-
wanie głowy Kościoła katolickiego w poszukiwa-
nia najlepszych rozwiązań, które jednocześnie 
poprawią jakość życia i  zapobiegną dalszym 
zmianom klimatycznym. Chociaż współczesny 
świat stoi w  obliczu realnego niebezpieczeń-
stwa, jest również nadzieja, że na wyciagnięcie 
ręki mamy inny świat: bardziej sprawiedliwy, 
zrównoważony, z  jego dobrami dostępnymi dla 
wszystkich.

2. Wielkie współczesne wyzwania
Nauka społeczna Kościoła podkreśla, że „prawid-
łowa równowaga ekologiczna jest niemożliwa do 
osiągnięcia, zanim nie zostanie rozwiązana spra-
wa strukturalnych form ubóstwa istniejącego na 
świecie” (encyklika papieża Jana Pawła II Cente-
simus annus, 7). ONZ dodaje, że aby położyć kres 
światowemu ubóstwu, należy m.in. zapewnić 
stan równowagi ekologicznej środowiska oraz za-
trzymać proces utraty różnorodności biologicznej 
na świecie.
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Jak wiemy, dobry stan środowiska natural-
nego jest podstawowym warunkiem rozwoju 
ludzkości. Różnorodność biologiczna ma klu-
czowe znaczenie dla bezpieczeństwa zasobów 
żywności i wody oraz ochrony przed katastrofami 
ekologicznymi. Jej utrata zwykle oznacza utratę 
zasobów ryb i zwierząt oraz roślin leśnych, spa-
dek produkcji rolnej, pogorszenie żyzności gleby 
i  ograniczenie zasobów wody pitnej. Bogactwo 
naturalne wód i  lądu zapewnia ludziom na całym 
świecie podstawowe, niezbędne do przeżycia i roz-
woju surowce, a mimo to jest ono niszczone i degra-
dowane.

Raporty Oxfam „Suffering the Science – Cli-
mate Change, People and Poverty” oraz Global 
Humanitarian Forum Human Impact Report: 
„Climate Change – The Anatomy of a Silent Crisis”  
dokumentują ogrom cierpienia, jakie stało się 
udziałem najbiedniejszych wskutek globalnego 
ocieplenia. Okazuje się, że w  skali roku zmiany 
klimatu są przyczyną śmierci 300  tys., przymu-
sowej migracji 26 mln i stanowią poważne zagro-
żenie dla 325 mln ludzi. Według prognoz w ciągu 
następnych dwudziestu lat liczba dotkniętych 
tym problemem podwoi się. Podnoszący się 
poziom morza jest zagrożeniem dla krajów wy-
spiarskich. Rosnące temperatury przyczyniają 
się do zwiększonej częstotliwości oraz intensyw-
ności katastrof, które są przyczyną ogromnych 
strat materialnych. Powodzie, cyklony, huraga-
ny i  susze oznaczają również głód, brak wody 
pitnej lub ograniczony dostęp do niej, choroby, 
epidemie, spadek produkcji rolnej, spowolnienie 
wzrostu gospodarczego, masowe migracje oraz 
konflikty, a  w  rezultacie społeczną i  polityczną 
destabilizację.

Brak podjęcia natychmiastowych działań 
zmierzających do redukcji światowych emisji jest 
jednoznaczny z  przekreśleniem wysiłków naj-
biedniejszych w ich walce z ubóstwem oraz posta-
wieniem pod znakiem zapytania bezpieczeństwa 
obywateli wszystkich krajów. To niełatwe tematy, 
prawie nieobecne w naszej publicznej debacie…

Uczestnicząc w  obradach szczytów klima-
tycznych ONZ jako obserwator, mam wrażenie, 
że właśnie w ramach tego forum świat próbuje się 
zmierzyć z dwoma najtrudniejszymi wyzwaniami 
współczesności: kryzysem społecznym związa-
nym z licznymi uchodźcami przybywającymi do 

bogatych krajów globalnej Północy oraz z kryzy-
sem ekologicznym i gospodarczym związanym ze 
skutkami zmian klimatycznych. Obie sprawy, czy 
nam się to podoba, czy nie, dotyczą nas wszyst-
kich. Obie są trudne i skomplikowane. W obu też 
(trzeba to jasno powiedzieć) stanowisko świata 
polityki i biznesu różni się od stanowiska Kościo-
łów chrześcijańskich.

I  to, co w  mediach może wyglądać na show, 
na sali obrad czy przy stole negocjacyjnym jest 
ciężkim procesem wypracowania porozumienia, 
wiążącego dla prawie 200 krajów świata. Porozu-
mienia, które pomoże powstrzymać skutki zmian 
klimatycznych, a  którego wdrażanie trzeba sfi-
nansować. Gdy poznaje się sprzeczne interesy 
i lobbing licznych uczestników szczytu, dostrzega 
się, jak trudne jest to zadanie. Jednak zawsze le-
piej i  taniej jest spotkać się i  porozumieć… Zni-
welowanie wzajemnych napięć poprzez metody 
siłowe jest dużo kosztowniejsze, a  rozwiązanie 
jednego problemu prowadzi do zniszczenia in-
nych sfer życia.

Nic więc dziwnego, że kluczowemu szczyto-
wi klimatycznemu ONZ w  Paryżu w  2015  roku 
towarzyszyły liczne wydarzenia religijne. Uczest-
niczyłem m.in. w  pielgrzymce w  intencji owego 
spotkania w katedrze Saint-Denis, w ekumenicz-
nej modlitwie w  Notre Dame i  we franciszkań-
skim zgromadzeniu dla sprawiedliwości, pokoju 
i  ochrony stworzenia. Przestrzeń konferencyjną 
zbudowano jako współczesną arkę Noego, jed-
noznacznie nawiązując do znanej opowieści bi-
blijnej.
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rozwoju. Poprzez publikacje nt. chrześcijańskiej 
ekologii oraz przeprowadzenie warsztatów pro-
mujących zawarte w nich idee chcemy przyczynić 
się do wzrostu poparcia społecznego dla wartości  
prośrodowiskowych i ułatwić dialog w sytuacjach 
konfliktowych. Chcemy też zainicjować szerszą 
współpracę i  komunikację pomiędzy podmio-
tami zaangażowanymi w  edukację ekologiczną 
uwzględniającą chrześcijańską etykę ekologiczną.  
Wydaje się, że ideowa formacja ekologiczna oparta 
na założeniach etyki ekologicznej jest szczególnie  
ważna w  świecie promującym konsumpcjonizm 
i podejście technokratyczne.

Ja sam od lat głoszę kilka tez, moim zdaniem 
elementarnych w polskich konfliktach ekologicz-
nych i  przyrodniczych, których nie brakuje. Oto 
one:

  Żyjemy w kraju, w którym (poprzez cały splot 
wydarzeń historyczno-politycznych, na czele 
z wojnami światowymi) utraciliśmy wiele na-
szych dóbr kultury; do najcenniejszych dóbr, 
jakie posiadamy, należą nasza przyroda, krajo-
braz i  zasoby naturalne, a  jest to dziedzictwo 
wspaniałe, z  którego powinniśmy być dumni 
i robić wszystko, aby je zachować.

  Rozległe spektrum nauk współczesnych odkry-
wa przed nami wielkie bogactwo i zróżnicowa-
nie żywego świata, pokazuje różnorodność bio-
logiczną jako kluczową wartość, gdzie człowiek 
jest najważniejszym partnerem odpowiedzial-
nym za jej zachowanie; jednocześnie odkrywa, 
jak bardzo tradycyjne rolnictwo, ogrodnictwo 
czy leśnictwo pomagało w tym zadaniu.

  Nauka społeczna Kościoła każe nam go-
dzić „ekologię środowiska przyrodniczego” 
z  „ekologią ludzką”, czyli ochronę przyrody 
i  troskę o  zasoby naturalne świata umieć łą-
czyć z  dynamiką gospodarki i  finansów oraz 
etyką, mając na uwadze los i potrzeby miesz-
kańców – często ubogich i bezbronnych. Nie 
wolno nam zatem zapominać o społecznych 
konsekwencjach realizowanych modeli roz-
woju, które nastawione na nadmierną kon-
sumpcję, niszczą zasoby ziemi i  produkują 
szereg zanieczyszczeń, zaburzając delikatną 
równowagę przyrody. Należy pytać: czy jeste-
śmy w stanie zmienić swój styl życia na rzecz 
większej skromności, solidarności i odpowie-
dzialności za cały świat?

3. inspiracje na przyszłość
W ruchu ekologicznym uczestniczę od 30 lat i wy-
raźnie widzę zarówno pola spotkania, jak i niema-
łe trudności. Widzę, jak świat, zapatrzony w  swe 
dogmaty nieustannego rozwoju i ciągłego wzrostu 
konsumpcji, marnotrawnie eksploatuje dobra zie-
mi. Widzę, że ludzie chcą raczej dobrze się bawić, 
aniżeli zastanawiać się nad symptomami kryzysu 
czy podejmować trud refleksji i  rachunku sumie-
nia. W takim kontekście cenny jest głos Kościoła. 
Ostatnio wiele do debaty o świecie jako wspólnym, 
gościnnym domu dla wszystkich wniosła encykli-
ka Laudato si’. Jej uniwersalne przesłanie stanowi 
nową jakość w  owej debacie, a  ambitny projekt 
ekologii integralnej łączy różne ujęcia, jak ekologia 
człowieka, ekologia duchowa, ekologia kulturo-
wa, troska o jakość ekosystemów, solidarność we-
wnątrzpokoleniowa i troska o ubogich i wykluczo-
nych oraz solidarność międzypokoleniowa.

Ten program od ponad 30 lat konsekwentnie 
realizuje Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu 
– REFA, ostatnio poprzez projekt edukacji ekolo-
gicznej pod hasłem „Czyńcie sobie Ziemię kocha-
ną!”. Ma on na celu przygotowanie integralnego 
programu edukacji ekologicznej uwzględniające-
go tematykę etyczną. Z  odpowiednio podanymi 
treściami chcemy dotrzeć zwłaszcza do wpły-
wowych grup religijnych nieangażujących się 
dotychczas w  sprawy ekologiczne. Zamierzamy 
zwrócić ich uwagę na potrzebę zachowania zdro-
wego środowiska, wskazać nowe inspiracje i roz-
budzić ich zaangażowanie społeczne na rzecz eko-
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naszego ruchu ekologicznego. Mam nadzieję, 
że nowa wiedza i  kontakty zaowocują dalszą 
współpracą w  efektywnej organizacji biura 
i  w  nowych projektach edukacyjnych dla ludzi 
Kościoła w  Polsce oraz wsparciem programów 
efektywności energetycznej budynków kościel-
nych. Aby dać dobry przykład, w  pierwszej ko-
lejności spróbujemy zrobić audyt energetyczny 
i ekologiczny klasztoru w Radomsku i wprowa-
dzić OZE do produkcji na własne potrzeby ener-
gii cieplnej i elektrycznej.

Dobry przykład może inspirować do naśla-
dowania i udzielenia sobie osobistej odpowiedzi 
na pytania papieża Franciszka: „Jaki świat chce-
my przekazać tym, którzy będą po nas, dorasta-
jącym dzieciom? […] W  jakim celu pracujemy 
i walczymy? Dlaczego ta ziemia nas potrzebuje?”  
(encyklika Laudato si’, 160).

Różne przykłady i  strategie wdrażania takich 
celów poznałem w  czasie naszej podróży stu-
dyjnej. Jedne koncentrowały się bardziej na 
aspektach ekonomicznych i  gospodarczych, 
inne na pierwszym miejscu stawiały cele spo-
łeczne i  ekologiczne. Jak mogą one zainspiro-
wać działania w Polsce? Wydaje mi się, że prze-
de wszystkim potrzebujemy dobrego przykładu, 
czyli choćby: 1) gminy/powiatu przejawiającego 
samowystarczalność energetyczną, neutralność 
klimatyczną z  ochroną przyrody i  troską o  ja-
kość życia mieszkańców; 2) klasztoru/parafii 
pokazującego realizację tych samych celów po-
łączoną z przesłaniem etyki ekologicznej i eko-
logii integralnej.

Osobiście gdy zdobywałem nowe informa-
cje o  transformacji strukturalnej, jej aspektach 
ekologicznych, społecznych czy ekonomicznych, 
szczególnie zwracałem uwagę na realizujących 
ją ludzi. Ciekawiły mnie ich motywacje i  prio-
rytety, stąd szczególne emocje wzbudziły we 
mnie spotkania z  zaangażowanymi aktywistami 
i  samorządowcami. I  od nich – moim zdaniem 
– możemy najwięcej się nauczyć. Mając bowiem 
świadomość problematyki, trzeba znaleźć taką 
drogę realizacji, która przyniesie najwięcej ko-
rzyści mieszkańcom i  (jak to mówimy) zwykłym 
ludziom – nie tylko biznesowi czy inwestorom. 
Drogę, która wprowadzi transparentne mechani-
zmy społecznego zaangażowania oraz zminima-
lizuje ewentualne konflikty. Ten temat występuje 
również w społecznym nauczaniu Kościoła kato-
lickiego, jednak w Polsce jest mało znany i rzadko 
praktykowany.

Mocno inspiruje mnie też projekt samo-
rządności energetycznej i klimatycznej, który 
stanowi nie tylko zrównoważoną transformację, 
ale też cenny model współpracy lokalnej, prefe-
rującej miejscowych inwestorów, „energetykę 
obywa telską” i  spółdzielcze formy zaangażo-
wania w ekologię. Owa partycypacja społeczna 
i  troska o  lokalność, widoczna w  gminie Sa-
erbeck, jest cennym modelem działania, któ-
ry warto naśladować. Chcę ją popularyzować 
w  swej aktywności zawodowej. Celem mojej 
obecnej aktywności jest wprowadzanie „zielo-
nego myślenia” do struktur Kościoła w  Polsce. 
Franciszkanie przeznaczyli miejsce w  central-
nie położonym klasztorze w Radomsku na biuro 
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Jednym z ważnych obszarów nauczania katolickie-
go, obecnym w  naukach papieża Franciszka, są 
globalne wyzwania środowiskowe, przed którymi 
stoi w dzisiejszych czasach ludzkość. W encyklice 
Laudato si’ papież wyraża pogląd, że odpowie-
dzią na kryzys ekologiczny – zmiany klimatyczne, 
ale również zmniejszanie różnorodności biolo-
gicznej czy wielkie przedsięwzięcia gospodarcze, 
naruszające równowagę w  przyrodzie  – powinno 
być budowanie powszechnej solidarności. Degra-
dacja środowiska przyrodniczego dotyka bowiem 
najbardziej ludzi ubogich i  bezbronnych wobec 
zachodzących zmian. Podkreśla on także, iż w pro-
cesie tym uwzględnione muszą być wszystkie gru-
py i  aktorzy społeczni, którzy powinni współpra-
cować, prowadząc dialog, by wspólne działania 
uczynić jak najbardziej skutecznymi.

Papież wprost mówi też o  konieczności glo-
balnej energetycznej transformacji, polegającej 

na odejściu od paliw kopalnych i zwróceniu się ku 
odnawialnym źródłom energii. W Kościele katoli-
ckim w Austrii czy Niemczech już dzisiaj prowa-
dzone są konkretne działania na rzecz odnawial-
nych źródeł energii i efektywności energetycznej. 
U źródeł tych przedsięwzięć znajdują się zarówno 
motywacje ekonomiczne (chęć oszczędności), 
jak i  społeczne oraz etyczne – są one bowiem  
rozumiane jako wzięcie moralnej odpowiedzial-
ności przez każdego człowieka za Boskie dzieło 
stworzenia. Organizacje i  instytucje kościelne 
należą do grupy najważniejszych aktorów gospo-
darczo-społecznej modernizacji, u  której pod-
staw leżą przemiany energetyczne – dzieje się 
tak zarówno dzięki ich nauczaniu, jak i dzięki ich 
aktywności w  praktyce. We wszystkich austriac-
kich diecezjach powstać mają strategie energe-
tyczno-klimatyczne, zawierające konkretne plany 
wdrożenia tak, by do roku 2020 dokonać w orga-
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nizacjach i  instytucjach katolickich ekologicznej 
modernizacji. W Niemczech Kościół katolicki od 
lat zaangażowany jest w ruch ochrony przyrody, 
także w  odniesieniu do rozwijania zrównowa-
żonej środowiskowo, społecznie i  gospodarczo 
transformacji energetycznej.

Polska stoi przed trudnym wyzwaniem stop-
niowego zmniejszania roli paliw kopalnych w go-
spodarce. W  regionach, w  których przez dekady 
intensywnie rozwijały się przemysł ciężki i wydo-
bycie węgla kamiennego (jak Śląsk), czy też takich, 
gdzie lokalna i regionalna ekonomia oparta jest na  
węglu brunatnym, zaczął się już – lub zacznie nie-
długo – proces modernizacji, który uwzględnić  
musi nie tylko ekologię, ale przede wszystkim uwa-
runkowania społeczne i ekonomiczne tych miejsc. 
Kierunki i  sposoby tej modernizacji powinny  
być wypracowane w  procesie angażującym 
wszystkie grupy społeczne – także te najbardziej 
wrażliwe na zachodzące zmiany – które muszą 
mieć zagwarantowaną możliwość wpływu na po-
dejmowane decyzje. Należy podjąć próbę wspól-
nego zastanowienia się nad potencjałem i szansa-
mi, jakie niesie proces takiej kompleksowej eko-
nomiczno-społecznej zmiany, ale też uświadomić 
sobie możliwe zagrożenia. Dla mieszkańców tych 
miejsc praca w sektorze górniczym stanowi jeden 
z  najważniejszych elementów kultury i  tożsamo-
ści – kształtowała od lat modele rodzinne, wyzna-
czała role kobiet i mężczyzn, dyktowała konkretny 
styl życia. Wiąże się to także silnie z wartościami 
katolickimi i  rolą Kościoła w  codziennym życiu. 
Jednocześnie wydaje się, że w polskich gremiach 
kościelnych wzrasta zainteresowanie zarówno 
globalnymi wyzwaniami środowiskowymi, jak 
i  konkretnymi możliwościami rozwijania działań 
na rzecz efektywności energetycznej oraz wyko-
rzystania odnawialnych źródeł energii. Uwzględ-
niając znaczenie Kościoła katolickiego w kształto-
waniu debaty publicznej i  postaw obywatelskich 
w  Polsce, warto się zastanowić, w  jakim stopniu 
może się on stać aktywnym aktorem w  dyskusji 
o  modernizacji ekologicznej – takim, który za-
równo poprzez swą naukę, jak i przez praktyczne 
przykłady działania mógłby wpłynąć na wzrost 
świadomości w polskim społeczeństwie.

W  jaki sposób chronić tożsamość mieszkań-
ców regionów opartych na wydobyciu węgla, 
a jednocześnie wspólnie działać na rzecz poprawy 

ich egzystencji, zapewniając im godne warunki ży-
cia i pracy, czystą przyrodę i otoczenie, wpływając  
na poprawę ich zdrowia? Jak wzbogacić w  Pol-
sce dialog różnych środowisk na temat wyzwań 
ekologicznych, który odbywa się z udziałem Koś-
cioła? Czy możliwe jest budowanie szerokich, 
a zarazem skutecznych i trwałych platform poro-
zumienia różnych grup społecznych – Kościoła, 
samorządów, społeczeństwa – w  odpowiedzi na 
globalne wyzwania ekologiczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem kompleksowego podejścia do 
zrównoważonej polityki energetycznej?

W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania 
Fundacja im. Heinricha Bölla zorganizowała 
w  październiku 2017  roku pod patronatem por-
talu Święto Stworzenia i  w  partnerstwie z  Ener-
gieAgentur.NRW podróż studyjną do Nadrenii 
Północnej-Westfalii pod hasłem „Wyzwania 
i  szanse kompleksowej modernizacji ekono-
miczno-społecznej i transformacji energetycznej 
(Energiewende) w  Niemczech”. Nadrenia Pół-
nocna-Westfalia to region, w  którym od dziesią-
tek lat rozwijał się przemysł ciężki, a który dzisiaj 
znajduje się w procesie modernizacji społeczno- 
-gospodarczej, uwzględniającej kwestie środo-
wiskowe. Dziennikarze polskich mediów kato-
lickich, przedstawiciele Kościoła katolickiego, 
jego organizacji i  instytucji z  nim związanych, 
w  swych działaniach stykający się z  tematami 
społecznymi, gospodarczymi i  ekonomicznymi 
bądź środowiskowymi, odwiedzili miejsca, któ-
re przeżyły transformację i  doświadczyły zwią-
zanych z  nią wyzwań, a  także stanowią obecnie 
pozytywne przykłady modernizacji i udaje im się 
proces ten przekuć w  szansę na rozwój. Rozma-
wiano o  aspektach politycznych tych procesów, 
ale przede wszystkim o  uwarunkowaniach spo-
łecznych, kulturze i tożsamości, miejscach pracy 
i bezrobociu, o zaangażowaniu różnych aktorów 
społecznych i możliwościach budowania dialogu 
ponad podziałami.

Podróż rozpoczęła się wizytą w EnergieAgen-
tur.NRW w Düsseldorfie, gdzie Verena Falb przed-
stawiła stan transformacji regionu. Kraj związko-
wy Nadrenia Północna-Westfalia zamieszkuje 
ponad 17 mln osób (22% mieszkańców Niemiec), 
znajdują się w nim cztery z  10 największych 
niemieckich miast – Kolonia, Düsseldorf, Dort-
mund i Essen – i wypracowuje się w nim 22% PKB  
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Niemiec. Niemniej jednak stopień bezrobocia 
jest w regionie wyższy niż średnia dla całego kraju 
(7,4% wobec 5,8%). Niezwykle ważny gospodarczo 
jest sektor energetyczny – w  kraju związkowym  
produkuje się 28% całej energii wytwarzanej 
w Niemczech, a zatrudnionych jest w nim 200 tys. 
osób, w tym 40 tys. w sektorze odnawialnych źró-
deł energii (2015). W  produkcji energii dominu-
je w NRW węgiel brunatny (47%) oraz kamienny 
(30%), OZE odpowiada za 9% (2013), podczas 
gdy dla całych Niemiec struktura ta przedstawia 
się następująco: 26%, 19%, i 24% dla OZE. Długo-
okresowa strategia Energiewende – transformacji 
energetycznej w Niemczech – oparta jest na sze-
rokiej akceptacji społecznej i  zakłada całkowitą 
rezygnację z  energetyki jądrowej do 2022  roku, 
zwiększenie efektywności energetycznej, rozwój 
OZE w sektorze elektryczności, ciepła/chłodzenia 
oraz transportu, zmniejszenie emisji CO

2
, rozwój 

nowych technologii na rzecz zatrudnienia i wzro-
stu gospodarczego. Motorem transformacji są lu-
dzie: od 2006 roku powstało ponad 800 spółdziel-
ni energetycznych, a obywatele zaangażowani są 
w  prawie połowę zainstalowanych mocy. Sektor 
OZE odpowiada w Niemczech za ponad 370 tys. 
miejsc pracy. Wydobycie węgla kamiennego za-
kończono w Niemczech w 2018 roku ze względów 
ekonomicznych (niska efektywność). Powołana 
specjalnie do tego celu fundacja RAG-Stiftung 
odpowiada za rekultywację terenów pokopal-
nianych (co kosztuje ok. 220  mln  EUR rocznie). 
Dawne szyby wykorzystywane są w  celach edu-
kacyjnych (OZE – PV, kogeneracja, akumulatory 
– instalacje pokazowe), metan z  opuszczonych 
kopalń używany jest w  produkcji prądu i  ciepła, 
szyby przekształcane są także w instalacje wspie-
rające geotermię i  w  elektrowniach szczytowo-
pompowych (pumped-storage hydroelectricity). 
Wiele miejsc adaptowanych jest na atrakcje tu-
rystyczne i  kulturowe (ścieżki rowerowe, parki, 
muzea). Węgiel brunatny jest wydobywany w naj-
większym tego typu regionie Europy, a sektor za-
trudnia 11 tys. osób.

Powołana przez rząd Niemiec komisja wę-
glowa w styczniu 2019 roku przedstawiła raport, 
zgodnie z którym najpóźniej do 2038 roku należy 
wyłączyć wszystkie elektrownie węglowe. Gorąca 
dyskusja rozgrywa się między silnym lobby wę-

glowym a obywatelskim ruchem antywęglowym, 
który mocno protestuje przeciw kopalni Garzwei-
ler II (12 gmin i 7600 osób do przesiedlenia) z po-
wodu emisji gazów cieplarnianych, zanieczysz-
czenia wody i gleby oraz dewastacji krajobrazu.

Realizowany przez niemiecki Caritas projekt 
Stromspar-Check Kommunal ma na celu włą-
czenie w  ochronę klimatu gospodarstw o  ogra-
niczonych dochodach. Składa się nań darmowe 
doradztwo dotyczące możliwości oszczędzania 
energii, montaż bezpłatnych urządzeń pozwa-
lających na oszczędzanie energii i  wody oraz 
przydzielanie talonów na wymianę sprzętów 
chłodniczych. Działania te prowadzone są przez 
odpowiednio przeszkolonych byłych długoter-
minowo bezrobotnych, dzięki czemu projekt ma 
cztery wymiary polityczne: socjalny (odciążenie 
finansowe gospodarstw o ograniczonych docho-
dach i dla budżetu państwa/regionu), klimatycz-
ny (redukcja emisji CO

2
, udział w  realizowaniu 

celów klimatycznych i wkład w ochronę stworze-
nia), dotyczący rynku pracy (kwalifikowanie dłu-
gookresowo bezrobotnych, sensowne wspieranie 
zatrudnienia) oraz edukacyjny (uwrażliwienie na 
efektywne używanie energii poprzez zyski ekono-
miczne, ukazywanie możliwości własnego działa-
nia). Osiągnięty sukces widać w liczbach – porad 
udzielono już w  260 tys. gospodarstw, a  średnie 
oszczędności (prąd, woda, ciepło) to 152  EUR 
rocznie (oszczędności wynoszą średnio 16% rocz-
nego całkowitego zużycia gospodarstwa domo-
wego) i 284 kg CO

2
.

Dr Ernst Kugeler z Ministerstwa Gospodarki, 
Innowacji, Cyfryzacji i  Energii Nadrenii Północ-
nej-Westfalii zaprezentował strategię wdrażania 
Energiewende w  tym regionie, dotychczasowe 
działania i  plany, z  uwzględnieniem aspektów 
ekonomicznych i społecznych. Założeniem trans-
formacji jest pozyskiwanie energii w przystępnej 
cenie, bezpiecznej i sprawiedliwej środowiskowo. 
Region pragnie pozostać producentem energii 
(także ze względu na zlokalizowany tu przemysł 
energochłonny), ale węgiel (oraz atom) ma zostać 
zastąpiony przez źródła odnawialne. Wyzwaniem 
dla systemu jest konstrukcja rynku, który pre-
feruje OZE – „wypychane” są z  niego nie tylko 
elektrownie węglowe i atomowe , ale też np. tur-
biny gazowo-parowe, mimo ich bardzo wysokiej 
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sprawności (58%). Zdaniem Kugelera usunię-
cie energii z atomu i węgla z systemu skutkować 
będzie powstaniem luki w wielkości 20 tys. MW, 
szczególnie że zużycie energii będzie rosnąć ze 
względu na sector coupling – elektryfikację pozo-
stałych sektorów (ciepłownictwa czy transportu). 
Wyzwanie stanowi także fakt, że prąd produkuje 
się nie tam, gdzie jest na niego największe zapo-
trzebowanie: elektrownie atomowe znajdują się 
głównie na północy Niemiec (tam też występuje 
duży potencjał energii wiatrowej) i  na południu 
(tutaj z kolei rozwijana jest fotowoltaika i użycie 
biomasy), zaś na obszarze pomiędzy tymi rejona-
mi używany jest węgiel.

Wibke Brems, rzeczniczka grupy parlamen-
tarnej Związek 90/Zieloni ds. polityki energe-
tycznej i  ochrony klimatu w  parlamencie kraju 
związkowego Nadrenia Północna-Westfalia, zary-
sowała wyzwania regionu z zielonej perspektywy 
politycznej. Celem dla Niemiec jest osiągnięcie 
35% udziału energii odnawialnej w  konsumpcji 
elektryczności w  2020  roku i  80% w  2050  roku. 
Cele dla NRW to 15% uzyskane z energii wiatro-
wej w  2020  roku i  ponad 30% OZE w  2025  roku. 
Przykład lokalnego scenariusza zaopatrzenia 
w  energię w  100% z  OZE (samowystarczalność 

energetyczna do 2050  roku) opracowanego dla 
powiatu Steinfurt (445  tys. mieszkańców, rejon 
tradycyjnie rolniczy) pokazuje, że ekonomicznie 
uzasadnione i realne jest przejście w powiecie na 
samowystarczalność energetyczną, pod warun-
kiem rozwinięcia kompleksu narzędzi dotyczą-
cych elektryczności, ciepła oraz mobilności.

W pierwszym kroku przeanalizowano po-
tencjał przestrzenny dla produkcji i  użycia OZE, 
możliwe bariery i sposoby ich pokonania. Jedynie 
lokalne podmioty (banki, firmy energetyczne, 
rzemieślnicy, inne firmy z regionu) tworzą zespo-
ły pracujące nad konkretnymi projektami i instru-
mentami. Według wypracowanego scenariusza 
największy potencjał dla elektryczności, zarówno 
dla Steinfurtu, jak i dla całego kraju związkowego, 
ma energia wiatrowa. Działania termomoderni-
zacyjne mogłyby spowodować znaczną redukcję 
zapotrzebowania na ciepło, natomiast sposoby 
zwiększenia efektywności i zastosowania OZE 
w sektorze mobilności/transportu wymagają dal-
szych analiz. Rozwijanie OZE oznacza, że pienią-
dze zostają w  regionie i  rosną zyski mniejszych 
podmiotów (kosztem dużych elektrowni), jest 
także opłacalne, bo już teraz technologie te są 
tańsze niż węglowe.
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Brems zwróciła także uwagę, że przemiany 
strukturalne wynikające z zamykania sektora wy-
dobycia węgla kamiennego (dlatego, że jest ono 
coraz droższe, bo po węgiel trzeba sięgać coraz 
głębiej, a  także w  związku z polityką UE) zacho-
dziły w  Zagłębiu Ruhry za szybko i  wiązały się 
z utratą miejsc pracy (w sektorze 10 lat temu pra-
cowały 32 tys. ludzi, teraz jest to 5 tys.). Pojawiło 
się w związku z tym duże bezrobocie, a część lu-
dzi wyemigrowała.  Kopalnie odkrywkowe zajmu-
ją bardzo duże obszary, co jest problematyczne 
w regionie tak gęsto zaludnionym. Niezależnie od 
konkretnej daty wycofania się z wydobycia węgla 
brunatnego restrukturyzację trzeba zacząć jak 
najszybciej, ponieważ musi ona stanowić proces 
stopniowy, oferujący pracownikom nowe miejsca 
pracy (by zapobiec ich wyjazdom). Miasta i nauka 
muszą wypracować scenariusze rozwoju bez wę-
gla, rozwijać wspólnie lokalne ścieżki i programy 
innowacji. Wyzwaniem pozostaje transformacja 
sektora transportowego – trudno jednoznacznie 
określić, czy rozwiązaniem stanie się elektromo-
bilność, czy też konieczne są gruntowne zmiany 
we wzorach i sposobach mobilności.

W Archidiecezji Kolonii cztery osoby zajmują 
się projektem „Moveo” dotyczącym zrównowa-
żonej energetyki. Ta największa (pod względem 
liczby osób) diecezja w  Niemczech postawiła 
sobie cel 25%  redukcji emisji CO

2
 do 2020  roku 

(wobec roku  2007), poprzez działania realizo-

wane w  parafiach i  administracji kościelnej. 
Pierwszym krokiem jest tzw. Energie-Check (test 
energetyczny) w parafiach, mający na celu opty-
malizację zużycia ciepła i kontrolę zużycia energii 
poprzez Grünes Datenkonto („zielone konto”), 
umożliwiające zarządzanie energią, następnymi 
krokami są zaś konkretne instrumenty na rzecz 
efektywności energetycznej, wsparcie finansowe 
i edukacyjne. Der grüne Hahn („Zielony kogut”) 
to system zarządzania środowiskowego stworzo-
ny specjalnie dla parafii i  instytucji kościelnych, 
certyfikowany i  wspierany przez zewnętrznych 
audytorów, mający na celu ciągłe podnoszenie 
jakości działań ekologicznych (np. redukcja uży-
wanych surowców). Spotkanie z  przedstawicie-
lami Archidiecezji Kolonii dotyczące inicjatyw 
kościelnych na rzecz wspierania zrównoważo-
nego rozwoju i  pozyskiwania energii zaskoczyło 
kompleksowością realizowanych działań – Archi-
diecezja podejmuje też bardzo konkretne kroki, 
np. zaopatrując swych pracowników w  rowery, 
również elektryczne.

Niezapomnianym przeżyciem była wizy-
ta w  kopalni odkrywkowej węgla brunatnego 
Garzweiler – składał się na nią przejazd nie tylko 
po kopalni, ale także przez miejscowości, z których 
mieszkańcy musieli zostać wysiedleni, bo znajdo-
wały się one na terenach planowanego wydobycia. 
Księżycowe krajobrazy w działającej odkrywkowej 
kopalni węgla brunatnego Garzweiler kontrasto-
wały z opuszczonymi przez mieszkańców miej-
scowościami, na których tereny kopalnia ma się 
rozrosnąć. Puste domy (z wywieszonymi w oknach 
hasłami sprzeciwu wobec rozbudowy kopalni), ale 
też kościoły i  inne budynki użyteczności publicz-
nej, jeszcze niedawno tętniące życiem, czekają na 
wyburzenie, a za kilka lat miejsca te także przypo-
minać zaczną pozaziemską pustynię. Mieszkańcy 
przesiedleni zostali do pobliskich wsi i miasteczek, 
znaczna część z  nich postanowiła przenieść się 
w zupełnie inne regiony Niemiec.

Markus Pließnig, rzecznik miasta Essen, 
prezentował działania, jakie to miasto – pierw-
sze miasto przemysłu węglowego w  historii, 
które otrzymało nagrodę Zielona Stolica Europy 
(2017  rok) – podejmuje nie tylko na rzecz pod-
wyższania standardów ochrony środowiska, ale 
także na rzecz wzrostu gospodarczego i  popra-
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wy jakości życia mieszkańców. Essen dołączyło 
do sieci miast europejskich, które wymieniają 
się udanymi doświadczeniami i wspierają się we 
wdrażaniu działań na rzecz zrównoważonego 
rozwoju – jako miasto o  przeszłości związanej 
z  transformacją strukturalną, będące wzorco-
wym przykładem zazieleniania dawnego cen-
trum węgla i  stali. Znajdujące się praktycznie 
w  śródmieściu tereny zniszczonej podczas 
II  wojny światowej (i  zamkniętej w  następnych 
latach) fabryki stali przekształcane są w obszary 
zielone – park Kruppa wraz z jeziorem i terenami 
sportowymi. Kluczowym aspektem jest angażo-
wanie mieszkańców i  pobudzanie ich do włas-
nych aktywności, wzajemne dzielenie się wiedzą 
i pomysłami.

Najważniejszym celem rocznego programu 
jest możliwie najszerszy i  najbardziej wszech-
stronny udział mieszkańców i rozwijanie projek-
tów obywatelskich (których jest ponad 200) pod 
hasłem „Przyjemność i partycypacja”. Wspierane 
są ogródki działkowe (w mieście wyznaczono 
miejsca, które lokalni mieszkańcy mogą wyko-
rzystywać, by razem zagospodarować wspólny 
ogródek), ścieżki rowerowe i transport publiczny, 
miasto prowadzi też kampanie na rzecz zmniej-
szenia liczby używanych torebek plastikowych, 
korzystania z  wody pitnej w  kranach, renatura-
lizacji rzek i  zbiorników wodnych, „zielonych” 
miejsc pracy czy ekologicznej edukacji dzieci.

W zeroenergetycznej oczyszczalni ścieków 
w  Bottrop inżynier Manfred Rüter pokazywał 
proces adaptacji i odbudowy dawnych obszarów 
przemysłowych wokół rzeki Emscher. Przywró-
cenie naturalnego charakteru systemowi oczysz-
czania ścieków „Emscher”, zainicjowane przez 
Emschergenossenschaft (związek gospodarki 
wodnej o specjalnym statusie prawnym), to jeden 
z  największych infrastrukturalnych projektów 
w  Europie. Związek odpowiada za utrzymanie 
stanu wód naturalnych i pitnych, odprowadzanie 
i  oczyszczanie ścieków oraz regulację skutków 
górnictwa w dorzeczu Emscher dla ponad dwóch 
milionów mieszkańców terenów między Dort-
mundem a Duisburgiem. Wraz ze zmniejszaniem 
się roli górnictwa, zastępowanego przez sektor 
usług i nowoczesnych technologii, staje się moż-
liwe odprowadzanie ścieków kanałami podziem-

nymi i stopniowe przebudowywanie rzeki oraz jej 
dopływów, by przywrócić im jak najbardziej natu-
ralny charakter. Celem jest rewaloryzacja regionu 
sięgająca daleko poza rzekę, ale przekształcająca 
środowisko życia i pracy w sposób zrównoważony 
i otwarty na wyzwania przyszłości.

Zwiedzanie Zeche Zollverein – kompleksu 
przemysłowego kopalni i koksowni, obecnie wpi-
sanego na listę światowego dziedzictwa kulturowe-
go UNESCO jako świadectwo historii techniki, ale 
także przemian kulturowych i  tożsamościowych  
– koncentrowało się wokół polskich wątków w hi-
storii regionu, a  także na roli Kościoła i  religii 
w życiu mieszkańców.

Uczestnicy podróży odwiedzili też „klima-
tyczną gminę przyszłości” Saerbeck – niewiel-
ką miejscowość rolniczo-przemysłową, której 
mieszkańcy postawili sobie za cel osiągnięcie 
neutralności klimatycznej i  niezależności ener-
getycznej do 2030  roku. Mają to uczynić dzięki 
współpracy wszystkich grup społecznych, w tym 
zaangażowaniu Kościoła. Ta licząca 7200 miesz-
kańców gmina w północnym Münsterland może 
się pochwalić bujnym życiem społecznym (istnie-
je tu ponad 50 stowarzyszeń), a priorytet angażo-
wania mieszkańców i  lokalnych aktorów w dzia-
łania na rzecz zrównoważonej energetyki (od po-
ziomu tworzenia koncepcji po ich wdrażanie) wi-
doczny jest w  każdym projekcie: przyrost paneli 
fotowoltaicznych na prywatnych dachach powo-
duje na przykład, że – według stanu na kwiecień 
2014 roku – są one w stanie pokryć 120% zapotrze-
bowania na prąd. Gminny park bioenergetyczny  
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(utworzony na zabudowaniach dawnego składu 
amunicji, położonego ok. 1,5  km od miasta) nie 
tylko służy generowaniu energii przez wiatraki 
i biogazownię, ale także jest miejscem zdobywa-
nia praktycznej wiedzy o OZE przez dzieci, mło-
dzież i dorosłych. Udział mieszkańców jako inwe-
storów w tym przedsięwzięciu tworzy wartość do-
daną i buduje akceptację dla realizowanych pro-
jektów. Gmina pozostaje właścicielem gruntów, 
posiada własną turbinę wiatrową, a  spółdzielnia 
Energia dla Saerbeck jest jednym z największych 
inwestorów w parku.

Spółdzielnia założona została w  2009  roku 
i ma 400 członków o zróżnicowanym wkładzie fi-
nansowym (od 1000 do 20 tys. EUR), dzięki którym  
udało się uzbierać w  sumie 4  mln  EUR kapitału 
własnego. Dochody z wynajmu, dzierżawy, wpły-
wów podatkowych i sprzedaży prądu to ok. 6–8% 
rocznego budżetu miasta (pokryło to cenę za-
kupu terenu dawnego magazynu amunicji). Bu-
dynek kościoła katolickiego oraz zabudowania 
gminne zaopatrywane są w ciepło sieciowe pozy-
skiwane z  pelletu drzewnego, w  miasteczku jest 
także ścieżka edukacyjna, która w formie 10 stacji 
pokazuje na zbudowanych przykładach różno-
rodne możliwości oszczędzania energii i  zrów-
noważonego zaopatrywania w energię w sposób 
przystępny dla każdego. W  gminie funkcjonuje 
program sześciu poziomów edukacji o klimacie – 
od przedszkola po szkoły wyższe. Rozwijana jest 
współpraca międzynarodowa i  wymiana mło-

dzieży, rozbudowywana elektromobilność i  idea 
e-car sharingu.

W Herten, które należało przed laty – z trze-
ma kopalniami węgla kamiennego – do najwięk-
szych miast europejskich związanych z  wydo-
byciem węgla, rozmowy z  dr Babette Nieder, 
dyrektor zarządzającą w Hertener Beteiligungs-
gesellschaft mbH, dotyczyły zarówno możliwo-
ści rozwoju nowych gałęzi przemysłu, innowa-
cyjnych technologii energetycznych oraz przed-
siębiorczości, jak i – przede wszystkim – wyzwań 
społecznych związanych z zamykaniem kopalń. 
Herten osiągnęło już założone na 2020 rok cele 
redukcji emisji CO
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 i udziału OZE w miksie ener-

getycznym. Zakłady miejskie aktywnie uczestni-
czą w tym programie: w procesie spalania śmieci 
uzyskuje się prąd i  ciepło, prąd pochodzi także 
z  fotowoltaiki oraz wiatru i  w  wyniku elektroli-
zy wytwarzany jest wodór, co umożliwia długie 
przechowywanie energii, dodatkowo zaś wodór  
wykorzystuje przemysł chemiczny. W wielu do-
mach ciągle (do 2018  roku włącznie) spala się 
węgiel, z  uwagi na przysługujące dawnym gór-
nikom deputaty węglowe. Miasto planuje prze-
kształcenie takich instalacji w  gazowe lub cen-
tralnego ogrzewania, dla których źródłem ener-
gii byłyby OZE. Dawni górnicy pełnią funkcję 
swoistych ambasadorów klimatu i ze względu na 
swą wiedzę aktywnie uczestniczą w  rozwijaniu 
nowych źródeł energii i innowacyjnej energety-
ki. Plan zamykania kopalń wypracowany został 
w  porozumieniu ze związkami zawodowymi, 
lecz mimo to bezrobocie po zamknięciu zakła-
dów sięgnęło aż 16%. Tereny pokopalniane stają 
się użyteczne dla mieszkańców – przekształca 
się je w  obszary zieleni, ale także ukazuje się 
wartość domów kopalnianych. Zmianom ule-
ga też dotychczasowy model rodziny – kobiety 
wchodzą na rynek pracy.

Podczas podróży najbardziej interesujące 
okazały się konkretne motywacje różnorodnych 
osób i instytucji do podejmowania działań na 
rzecz modernizacji ekologicznej – często eko-
nomiczne, ale też odpowiadające na wyzwania 
społeczne czy uzasadniane etycznie. Taka kom-
pleksowa debata potrzebna jest i w Polsce; warto 
więc tworzyć przestrzenie spotkania i   rozmowy 
dla różnych aktorów, w tym Kościoła katolickiego. 



Program wizyty studyjnej 

Poniedziałek, 16.10.2017  Düsseldorf

  Wprowadzenie do podróży studyjnej
Verena Falb, EnergieAgentur.NRW, Düsseldorf
Prezentacja niemieckiej Energiewende i przedstawienie programu wizyty studyjnej
www.energieagentur.nrw

  Ubóstwo energetyczne i projekt „Stromspar-Check”
Nicola Buskotte, Caritas
Susanne Hans, prisma consult
www.stromspar-check.nrw

  Ministerstwo Gospodarki, Innowacji, Cyfryzacji i Energii Nadrenii Północnej-Westfalii
dr Ernst Kugeler, Referat Kluczowe Zagadnienia Polityczne, Energetyka 
Jak wygląda strategia wdrażania Energiewende w Nadrenii Północnej-Westfalii, jakie są wyzwania 
i szanse w tym procesie? W jaki sposób uwzględniane są aspekty ekonomiczne i społeczne? Jakie są 
potencjały współpracy regionalnej między Nadrenią Północną-Westfalią a konkretnymi regionami 
o podobnej specyfice gospodarczej w Polsce?
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   Spotkanie z przedstawicielami partii Związek 90 / Zieloni w Parlamencie Kraju Związkowego 
Nadrenia Północna-Westfalia

Wibke Brems, Rzeczniczka Grupy Parlamentarnej Związek 90 / Zieloni ds. Polityki Energetycznej 
i Ochrony Klimatu
Jaka jest perspektywa partii Zielonych na przemiany strukturalne i ich aspekty środowiskowe, społecz-
ne, ekonomiczne w Niemczech i Nadrenii Północnej-Westfalii? Gdzie szukać można obszarów do wy-
miany doświadczeń między Polską a Niemcami?

Wtorek, 17.10.2017  Kolonia, Garzweiler

  Archidiecezja Kolonii – działania na rzecz zrównoważonego rozwoju
Tobias Welz, Koordynator Projektu moveo
www.erzbistum-koeln.de/erzbistum/moveo/

   Wizyta w kopalni węgla brunatnego Garzweiler (obszary poddane rekultywacji oraz miejsca 
przesiedleń mieszkańców)

www.rwe.com/web/cms/de/59998/rwe-power-ag/energietraeger/braunkohle/standorte/tagebau-
garzweiler/

środa, 18.10.2017  essen, Zagłębie ruhry

  Miasto Essen: Zielona Stolica Europy 2017
Markus Pließnig, Rzecznik Miasta Essen
Essen jest pierwszym miastem przemysłu węglowego w historii, które otrzymało nagrodę Zielona Stoli-
ca Europy przyznawaną przez Komisję Europejską nie tylko ze względu na działania w obszarze ochro-
ny środowiska, ale także na rzecz wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia mieszkańców. Histo-
ria stu pięćdziesięciu lat udanej transformacji od miasta węgla i stali do najbardziej zielonego miasta 
Nadrenii Północnej-Westfalii jest wzorem przemian strukturalnych dla wielu miejscowości w Europie.
www.essengreen.capital/essen_2017/diegruenehauptstadt/Essen2017.en.html

  Wizyta w zero-energetycznej oczyszczalni ścieków w Bottrop
Inż. Manfred Rüter, Rzecznik
Adaptacja i odbudowa dawnych obszarów przemysłowych wokół Emscher
Firma Emschergenossenschaft
Przywrócenie naturalnego charakteru systemowi oczyszczania ścieków „Emscher”, zainicjowane przez 
Emschergenossenschaft, to jeden z największych infrastrukturalnych projektów w  Europie. System 
podziemnych kanałów i renaturalizacji wody otrzymał szereg nagród.
www.eglv.de/emschergenossenschaft/

  Wizyta w Zeche Zollverein
Zwiedzanie kompleksu przemysłowego kopalni i koksowni, obecnie wpisanego na listę dziedzictwa 
kulturowego UNESCO jako świadectwa historii techniki, ale także przemian kulturowych i tożsamoś-
ciowych.
www.zollverein.de
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czwartek, 19.10.2017  Kraj Münster, Zagłębie ruhry

  Saerbeck – Klimatyczna Gmina Przyszłości
Guido Wallraven, Dyrektor Projektu „Klimakommune Saerbeck”
Klimatyczna Gmina Przyszłości Saerbeck wdraża od lat narzędzia ochrony klimatu i zrównoważonej 
modernizacji energetycznej w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej. Gminny kościół katolicki 
oraz budynki gminne zaopatrywane są w ciepło pozyskiwane z pelletu drzewnego.
www.klimakommune-saerbeck.de/city_info/webaccessibility/index.cfm?item_id=861109

  Miasto Herten – przemiany strukturalne
dr Babette Nieder, Dyrektor Zarządzająca, Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH
Herten – z trzema kopalniami węgla kamiennego – należało przed laty do największych miast europej-
skich związanych z wydobyciem węgla. Tereny pokopalniane przekształcono, obecnie miasto mocno 
wspiera rozwój nowych gałęzi przemysłu, innowacyjnych technologii energetycznych oraz przedsię-
biorczości. Wspólnie z sąsiadującym Gelsenkirchen tworzona jest sieć ciepłownicza w oparciu o zrów-
noważone pozyskiwanie ciepła.
www.wasserstoffstadt-herten.de
www.energieagentur.nrw/kwk/klimafreundliche_nahwaermeversorgung_fuer_die_gartenstadtsied-
lung_zeche_westerholt



Konstancja Ziółkowska

Ekonomistka i socjolożka. Jest redaktorką Magazynu Kontakt i nauczy-
cielką ekonomii w Zespole Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasieni-
cy w Warszawie. Współautorka raportów dotyczących ubóstwa ener-
getycznego oraz społecznych aspektów restrukturyzacji górnictwa 
w Polsce.

Mateusz Luft

Dziennikarz magazynu „Kontakt”, wcześniej dziennikarz radiowy.

Autorzy

o. Stanisław Jaromi OFM conv.

Absolwent teologii i ochrony środowiska, doktor filozofii, od lat za-
angażowany w chrześcijańską edukację ekologiczną, wieloletni dele-
gat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia, 
przewodniczący Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu – REFA 
i szef portalu www.swietostworzenia.pl. Interesuje się sprawami dialogu 
pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją 
świata i różnymi nurtami ekofilozofii. Pracował duszpastersko w Cze-
chach oraz w międzynarodowych centrach franciszkanów w Asyżu, 
Rzymie i Krakowie; obecnie mieszka w Radomsku.

Katarzyna Ugryn

Koordynatorka Programu Energia i Klimat w Fundacji im. Heinricha 
Bölla w Warszawie. Socjolożka, absolwentka Instytutu Stosowanych 
Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Za-
rządzania UW (zarządzanie w obszarze kultury). Od czasów studen-
ckich zaangażowana w działalność organizacji pozarządowych aktyw-
nych na polu międzynarodowym.



Fundacja im. Heinricha Bölla to niemiecka 
fundacja zielonej polityki, która działa w ponad 
60  krajach na rzecz zrównoważonego rozwoju, 
demokracji płci, międzykulturowego porozumie-
nia i międzynarodowego partnerstwa. 

Przedstawicielstwo w Warszawie prowadzi pro-
jekty w  obszarach: Polityka Międzynarodowa, 
Demokracja & Prawa Człowieka (od 2002 r.), 
Energia & Klimat (od 2008 r.) oraz Europejska 
Polityka Rolna (od 2018 r.). Celem Fundacji jest 
promowanie otwartego dialogu między polityką, 
gospodarką, środowiskami akademickimi i spo-

łeczeństwem poprzez wzmacnianie demokracji 
i praw człowieka, zwiększanie partycypacji oby-
watelskiej, ochronę klimatu i ekosystemu, promo-
wanie równych szans i praw bez względu na płeć, 
orientację, pochodzenie, etc. Osią łączącą wszyst-
kie działania regionalne są wspólne europejskie 
wartości. 
We współpracy z lokalnymi partnerami Fundacja 
tworzy forum dla inkluzywnej debaty z zielonej 
perspektywy, promując długofalową, zrówno-
ważoną modernizację, trwały rozwój społeczno- 
-ekonomiczny, bezpieczeństwo, zdrowie oraz czy-
ste środowisko. 

Wybór naszych publikacji:  

ATLAS WEGLA
Dane i fakty o globalnym paliwie 2015
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Wydarzenia, analizy, relacje można śledzić na www.pl.boell.org oraz 
Facebooku i Twitterze. Aktualności są na bieżąco rozsyłane w news-
letterze (Boelletynie), na który można się zapisać poprzez stronę 
internetową. Nagrania z debat dostępne są na YouTube i Mixcloud.

W październiku 2017 roku 12 osób reprezentujących polskie 
katolickie środowiska dziennikarskie i aktywistyczne odwiedziło 
Nadrenię Północną-Westfalię, by zobaczyć na własne oczy,  
w jaki sposób ten górniczy i oparty na przemyśle ciężkim region 
przechodzi kompleksowe przemiany ekologiczne, osadzone 
w kontekście społecznym. Zainteresowanie uczestników i uczest-
niczek podróży studyjnej koncentrowało się na zrozumieniu roli  

instytucji katolickich oraz pojedynczych obywateli i społeczności 
lokalnych w tym procesie. 

W niniejszej publikacji przedstawiono kluczowe spostrzeżenia 
i wnioski z rozmów i odbytych spotkań, a także refleksje dotyczące 
tego, czy i jak Kościół katolicki w Polsce mógłby zaangażować 
się w dyskusję środowiskową, uwzględniającą wyzwania i szanse 
gospodarcze, społeczne oraz kulturowe.
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