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Donkiszoteria

�Nie mo¿na nakazaæ wiatrowi, aby nie wia³, ale mo¿na budowaæ wiatraki�.
przys³owie holenderskie

STACHA felieton energetyczno-ekologiczny

Dzieñ 4 kwietnia, po�wiêcony patronowi internautów
�w. Izydora, przeszed³ niezauwa¿lanie, choæ czêsto korzysta-
my z Internetu zbieraj¹c dane do ró¿nych publikacji. Tym razem
trochê o si³owniach wiatrowych, gdy¿ z nimi mocuje siê polska
energetyka.

Zakoñczy³ siê rozruch najwiêkszego w Polsce zespo³u
elektrowni wiatrowych w Zagórzu w gminie Wolin. Rocz-
nie bêdzie dostarczaæ blisko 70 GWh energii elektrycznej,
co pozwoli na zasilanie 25 tysiêcy gospodarstw domowych.
Na farmie jest 15 turbin wiatrowych o mocy 2 MW ka¿da.
Ich ³¹czna moc jest wiêksza ni¿ moc wsyzstkich dotych-
czas dzia³aj¹cych w Polsce elektrowni wiatrowych. Odbior-
c¹ energii jest nowo powsta³a Grupa Energetyczna ENEA
i dwie ³ódzkie spó³ki dystrybucyjne.

Zainteresowanie tzw. zielon¹ energi¹ wzros³o po 1994
roku, kiedy to w Madrycie opracowano �Bia³¹ ksiêgê�.
Jej celem by³a poprawa klimatu na �wiecie. W jednym
z rozdzia³ów przedstawiono program rozwoju energetyki
ze �róde³ odnawialnych. Wskazano w nim, ¿e osi¹gniêcie
poziomu 12% produkcji energii z tych �róde³ powinno
nast¹piæ w krajach Unii Europejskiej w 2010 roku. Polska
ratyfikowa³a �Bia³¹ ksiêgê�.

Zgodnie z wymaganiami rz¹dowego rozporz¹dzenia
udzia³ energii wytworzonej w �ród³ach odnawialnych w roku
2003 ma wynie�æ 2,65% ca³ej sprzedanej energii. Okazuje
siê, ¿e pr¹d z turbin wiatrowych w Zagórzu nie wystarczy
na pokrycie zapotrzebowania Grupy ENEA na energiê ze
¿róde³ odnawialnych. Dlatego bêdzie konieczne zawarcie
w tym roku dodatkowych kontraktów.

W Polsce tradycje wiatrakowe s¹ bogate i nie trzeba
jechaæ do Holandii, aby zobaczyæ konstrukcje typu holen-
derskiego, na które mo¿na siê natkn¹æ na Mazurach, choæ-
by na pó³noc od Kêtrzyna w pobli¿u niewielkiej wsi Stara
Ró¿anka. W nienagannym stanie zachowa³ siê tam wia-
trak holenderski z XIX wieku. Nie brakuje piêknych wiatra-
ków i w naszych okolicach � tylko siê ogl¹dn¹æ.

Obecnie w Polsce dzia³a ponad 35 ma³ych, autonomicz-
nych elektrowni wiatrowych. Zasilaj¹ stacje benzynowe,
s³u¿¹ do podgrzewania wody do mycia butelek w rozlewni
wód mineralnych i piwa, wspó³pracuj¹ z biogazowni¹ przy
podgrzewaniu masy fermentacyjnej, dostarczaj¹ energiê do
fabryczek i do sieci energetycznej.

Natomiast w wielu publikacjach bije siê na alarm, wiesz-
cz¹c rych³y koniec dopiero co rodz¹cej siê w kraju ery wia-
traków. Bo te¿ na temat energetyki wiatrowej nie brak opi-
nii skrajnych. Mówi siê, ¿e wiatrakowe lobby napêdza
w Polsce grupa zagranicznych producentów. Mówi siê te¿,
¿e niechêtna wiatrakom jest energetyka konwencjonalna,
obawiaj¹ca siê, ¿e poch³on¹ one i tak ju¿ sk¹pe publiczne
�rodki wspierania rozwoju, które mog³yby trafiæ np. na do-
finansowanie inwestycji proekologicznych w istniej¹cych
ju¿ elektrowniach. A cena energii wiatrowej � strach!

Ale ratyfikowanie �Bia³ej ksiêgi� nie oznacza wietrzne-
go zniewolenia; dobór w kraju struktury �róde³ energii od-
nawialnej nie powinien byæ dzie³em przypadku, a wszystko

wskazuje ¿e jest... � dodatkowo usprawiedliwiany niewi-
dzialn¹ rêk¹ rynku.

Hiszpanie zajmuj¹ siê wiatrakami od bardzo dawna (czy
od czasu Don Kichota?). Ten bohater powie�ci Cervantesa
� jak wiemy � kierowa³ siê wznios³ymi ideami, walczy³
o szlachetne cele, ale nie mia³ poczucia rzeczywisto�ci,
realno�ci swych zamierzeñ. Don Kichocie, i w Polsce nie
³atwo jest zmieniaæ �wiat na lepsze.

Zastosowanie energii wiatru do pompowania wody jest
ci¹gle w Polsce niedoceniane, a przecie¿ mog³oby s³u¿yæ
podnoszeniu wydajno�ci upraw lub zasilaæ w wodê hodo-
wle byd³a, przyczyniaj¹c siê do zwiêkszenia wydajno�ci
rolnictwa. W wielu wiatrakach mieszcz¹ siê restauracje,
do których mog¹ trafiaæ polskie p³ody rolne i do których
mo¿na dojechaæ na krajowych biopaliwach, aby przy okazji
pos³uchaæ krotochwili Fredry pt. Nowy Don Kichot, czyli
Sto szaleñstw.

Donkiszoteria to postawa ¿yciowa wzbudzaj¹ca �miech
albo politowanie; walka z �wiatrakami�, tj. z wrogami uro-
jonymi albo nieosi¹galnymi lub o nierealne cele � w pol-
skich realiach to raczej groch z kapust¹, czyli chaos.

?
Prognoza rozwoju

elektrowni wiatrowych
w Polsce

Lata 2004 2006 2008 2010
Moc, MW 2000 4000 6000 8000
Produkcja,
GWh 3000 6000 9000 12000

Udzia³
w sprzeda¿y
energii, % 2,9 5,6 8,3 10,9


