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Przez miliony lat, życie na  Zie-
mi funkcjonuje w równowadze 

biologicznej: wszystkie gatunki 
współistnieją ze  sobą i  wszystkie 
substancje są  cyklicznie zwracane 
z powrotem do natury. Nie ma żad-
nych strat. Energia słoneczna jest 
jedynym źródłem energii, które jest 
dostępne praktycznie bez ograni-
czeń. Słońce nieustannie „karmi” 
ten cykl na  Ziemi, tym samym 
umożliwiając istnienie życia.

Coraz bardziej oczywiste zmiany 
klimatyczne ze  wszystkich towa-
rzyszących im „naturalnych” ka-
tastrof pokazują nam, że  ta  rów-
nowaga jest obecnie poważnie 
zagrożona przez nas, ludzi: jeśli 
chcemy przetrwać, musimy zmie-
nić nasz sposób myślenia, musimy 
uczyć się na nowo żyć w harmonii 
z naturą. Nie oznacza to po prostu 
„powrotu do natury”, ale zrówno-
ważone podejście zarówno do nas 
samych jak i do tego co nas otacza.
Nasza planeta Ziemia jest żywym 
organizmem. Zwierzęta, rośliny 
i  ludzie i  tak zwana „a-biotyczna” 
materia, taka jak woda, wiatr i ska-
ły, są  ze  sobą połączone. To  po-
wiązanie między nami ludźmi 
a biosferą, które było postrzegane 
jako fakt we wczesnych kulturach, 
obecnie jest zaniedbywane i  za-
kłócone. Ludzkość straciła kontakt 
z  naturą, i  dlatego może ponieść 
konsekwencje wykorzystania jej, 
gwałtownie zaburzając naturalne 
cykle i relacje. Nastawiona na zysk 
globalizacja, regulując każdy pro-
ces życiowy prawami rynku, wy-
znacza nowy szczyt szaleństwa 
ludzkości. Tak zwane wojny prze-
ciwko terroryzmowi są  jednym 
z  przejawów tej choroby. Dema-
skują one podstawowe mechani-
zmy kapitalizmu, zawsze w ruchu, 

aby zabezpieczyć zasoby naturalne 
i nowe rynki. Terroryzm najlepiej 
byłoby zwalczyć przez realizację 
sprawiedliwości globalnej i  walkę 
z ubóstwem i analfabetyzmem.

Zrównoważony rozwój i  spra-
wiedliwość na  świecie wymagają 
przede wszystkim nowego kierun-
ku naszego stylu życia w  krajach 
uprzemysłowionych, jako że  zu-
żywamy znacznie więcej niż daje-
my od siebie. Jeśli ludność świata 
chciałaby osiągnąć nasze standar-
dy życia, potrzebowalibyśmy kilku 
planet takich jak Ziemia, aby do-
starczyć nam niezbędnych surow-
ców, takich jak energia, żywność 
i  zasoby naturalne. Polityka musi 
zapewnić strukturę wzmacniającą 
zmiany postaw i myślenia; przede 
wszystkim każdy z  nas musi za-
sadniczo zmienić swoją postawę 
wobec sposobu korzystania z  na-
szych wspólnych zasobów i  pro-
duktów tego świata.

Pozwolę sobie zacytować pream-
bułę tzw. Kartę – Ziemia organi-
zacji B.U.N.D. (duża niemiecka 
organizacja ekologiczna), z  24 
marca 2000: „Znajdujemy się teraz 
w  krytycznym momencie historii 
Ziemi, w  którym ludzkość musi 
wybrać drogę wg której będziemy 
postępować w  przyszłości. Pod-
czas gdy świat coraz bardziej jest 
zawikłany i  ekologicznie delikat-
ny, przyszłość przynosi ogromne 
niebezpieczeństwa i  niesamowite 
możliwości. Jeśli chcemy się roz-
wijać, musimy przyznać, że  po-
mimo, a nawet z powodu naszych 
licznych różnic w  kulturze i  stylu 
życia, jesteśmy jedną wielką rodzi-
ną, globalną społecznością, która 
dzieli wspólny los (…)

Ludzkość jest częścią stale rozwija-
jącego się wszechświata. 
Nasz dom, Ziemia, daje możli-
wość wyjątkowej i  zróżnicowanej 
wspólnoty istot, (…)

Dominujące wzorce produkcji 
i konsumpcji powodują niszczenie 
środowiska, eksploatację zasobów 
naturalnych i  masowe wymiera-
nia gatunków. Wpływy z  rozwoju 
gospodarczego nie są  równo roz-
łożone, a  przepaść między boga-
tymi i  biednymi jest coraz głęb-
sza. Niesprawiedliwość, ubóstwo, 
ignorancja i  brutalne konfl ikty 
rozprzestrzeniają się i  powodują 
niesamowite cierpienia. (…) 

Obecnie mamy wybór: albo stwo-
rzyć globalne partnerskie po-
rozumienie, aby dbać o  Ziemię 
i  wspólnie o  siebie nawzajem, 
albo ryzykować, niszcząc siebie 
i  całą różnorodność życia. Pew-
ne bardzo zdecydowane zmiany 
w  naszym systemie wartości, in-
stytucjach i  naszym sposobie ży-
cia są  niezbędne. Mamy wiedzę 
i  technologię, aby dbać o  siebie 
oraz by  zmniejszyć negatywne 
oddziaływanie na  środowisko. 
Musimy skupić się na  tym, że  je-
śli podstawowe potrzeby ludzkie 
są  zaspokajane, rozwój człowieka 
skupia się wokół „bycia” zamiast 
„posiadania”. 

ZEGG (strona 35) zobowiązało 
się do  kultywowania sposobu ży-
cia, który nie powoduje żadnych 
szkód planety i  który przyczynia 
się do  uzdrowienia planety. Spo-
sób życia w społeczności i wspólne 
korzystanie z  dóbr konsumpcyj-
nych są  krokami w  tym kierun-
ku. W  ciągu ostatnich lat, prace 
na rzecz ekologii wykonane przez 

Życie w żywym 
organizmie
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ZEGG przeszły kilka zmian: po-
cząwszy od  bardziej klasycznego 
podejścia w  kierunku ekologii, 
kierując się do holistycznej ekolo-
gii społecznej. 

Ekologia społeczna łączy ze-
wnętrzną, widoczną stronę biosfe-
ry z wewnętrzną naturą człowieka. 
Ekologia w  tym tego słowa zna-
czeniu, obejmuje uświadamianie 
ludzi, a  także uzdrowienie plane-
ty. Procesy uzdrawiania odbywają 
się jak tylko działania człowieka 
zaczynają się harmonizować po-
nownie z  „drogą” życia. Każda 
osoba niezdolna do miłości same-
go siebie, nie będzie w  stanie ko-
chać innych, środowiska roślin lub 
zwierząt. Gdziekolwiek naturalne 
funkcje życiowe, takie jak drgania, 
przepływ, pulsacje i  rytm są  ha-
mowane przez siły technologiczne 
lub ideologiczne, tam pojawią się 
zakłócenia lub choroby. 

Wraz z  upływem czasu, region 
Hoher Fläming otaczający ZEGG, 
przyciągał coraz więcej ludzi. 
Tymczasem realizacja projektu 
„Hoher Fläming jako zrówno-
ważony region”, wraz z  lokalnym 
recyklingiem materiałów stała się 
wizją łączącą wielu ludzi, którzy 
tu  mieszkają. Wiele rzeczy, któ-
rych potrzebujemy do  życia po-
winno pochodzić z  tego regionu, 
a region ten zaczyna się zmieniać. 
Od  1991 roku ponad 300 osób, 
którzy osiedlili się tutaj, oprócz 
70 wcześniejszych mieszkańców 
ZEGG, szuka bardziej komunal-
nego stylu życia i  bardziej zrów-
noważonej gospodarki. Tworzą 
oni luźno powiązaną sieć. Wiedza, 
kultura i  towary są  wymieniane, 
a z ich otwartej przyjaźni powstało 
wiele związków miłosnych.

Członkowie społeczności, naby-
ci i  pierwotni mieszkańcy, biorą 
udział razem w  różnych projek-
tach, które z  perspektywy czasu 
mogą okazać się być rdzeniem da-
nego regionu „nadającego się 
do  przyszłości”. Istnieje sieć wy-
miany, „Darmowa szkoła”, rolnic-
two ekologiczne, kawiarenka jako 
miejsce spotkań dla ubiegających 
się o  azyl i  mieszkańców lokal-

nych, alternatywny ośrodek zdro-
wia, w  oparciu o  zasadę solidar-
ności, itd. istnieją także plany dla 
kompletnej koncepcji zrównowa-
żonej gospodarki dla całego regio-
nu, i wiele więcej. Ponieważ coraz 
więcej osób decyduje się na  osie-
dlenie się tutaj i  zaktywizowanie 
się, region wydaje się być bardziej 
atrakcyjny.

Celem tej broszury jest przed-
stawienie przeglądu najważniej-
szych projektów ekologicznych 
w ZEGG. Jest jeszcze wiele do zro-
bienia, ale jesteśmy na dobrej dro-
dze. Moją intencją jest, by  z  tej 
broszury i  przykładów praktycz-
nych, ZEGG mogło służyć jako 
model dla innych zmian, daleko 
poza swym regionem działania.
Do  tematu zrównoważonego roz-
woju wkład wniosło wielu myśli-

cieli. Wiele stwierdzeń opiera się 
na  pracach austriackiego badacza 
Wiktora Schaubergera, którego 
prace w  pierwszej połowie XX 
wieku wybiegały w  przyszłość. 
Jego zdaniem, stan świata i natury 
jest dziś bezpośrednią i  nieunik-
nioną konsekwencją ideowych 
i duchowych przekonań ludzkości. 
Schauberger był leśnikiem, inży-
nierem hydraulikiem i  wynalaz-
cą, który w  latach 20-ych XIX w., 
rozwinął swój pogląd, że  woda 
jest „podstawą wszelkiego życia”. 
Jako biotechnik zdumiewająco 
przełożył teorię na  praktykę i  zo-

stał uznany za czołowego eksperta 
hydrotechniki w Europie. Jego wy-
nalazki poprawiające jakość wody 
zyskały międzynarodowe uznanie.
Wiktor Schauberger był jednym 
z  pierwszych naturalistów, którzy 
ostrzegali przed możliwymi skut-
kami intensywnej eksploatacji 
wód i lasów. Wraz ze swoim synem 
Walterem Schaubergerem, założył 
pierwszy austriacki ruch ekolo-
giczny, „Grüne Front”. 

Od  samego początku był nie-
kwestionowanym przeciwnikiem 
energii pochodzącej z rozszczepie-
nia jądra atomowego. Odbudowa 
rzek, których był wówczas zwo-
lennikiem teraz na  całym świecie 
działa sprawnie. 

Jego maksyma dot. obserwowa-
nia i  naśladowania natury obec-

nie zdaje się wyrażać to, co  jest 
robione w  sferze techniki i  nauk 
przyrodniczych. Wiele impulsów 
zapoczątkowanych przez Schau-
bergera nadal rozbrzmiewa a  bo-
gactwo jego pracy wciąż pozostaje 
niezbadane. Po wielu latach zapo-
mnienia, zaniedbania i  ukrywa-
nia, prace Schaubergera w  końcu 
zaczynają nabierać uznania na  ja-
kie zasługują.

Niech lektura tej broszury będzie 
przyjemnością i inspiracją!

Achim Ecker
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W ciągu ostatnich pięćdziesię-
ciu lat Ziemia straciła jedną 

czwartą swoich gruntów ornych 
i jedną trzecią swoich 

lasów. „Zakładając obecne tempo 
destrukcji, w ciągu naszego życia, 
będziemy świadkami utraty 70% 
wszystkich raf koralowych, two-
rzących siedlisko 25% fl ory i fauny 
morskiej.” (Hawken 2000, 22). 

Wszyscy składamy się z promieni 
słonecznych i  wody. Promienio-
wanie cieplne, światło widzialne 
i  promieniowanie ultrafi oletowe 
są źródłami większości życia na tej 
planecie. Wszystko, czego potrze-
bujemy do karmienia, ogrzewania, 
budynków i dla naszego przetrwa-
nia pochodzi od  drzew i  innych 
roślin. Z ich zdolnością do syntezy 
ze  światła słonecznego, powietrza 
i wody, poprzez pochłanianie CO2 
i przekształcenie go w węgiel i tlen, 
one hojnie zaspokajają 
nasze podstawowe po-
trzeby. Bez fotosyntezy, 
nie bylibyśmy w  stanie 
przetrwać. Nasza przy-
szłość na  tej planecie, 
całkowicie zależy od  tle-
nu. Jeśli nadal będziemy 
wycinać drzewa, zmniej-
szymy ilość dostępnej dla 
nas wody i tlenu. 

We  wszystkim co  dzisiaj 
robimy lub w  czym po-
wstrzymujemy się, mu-
simy mieć świadomość, 
że natura działa z zapro-
jektowanym opóźnie-
niem. Czas oczekiwania 
na  skutki naszego obec-
nego zachowania wynosi 

od 30 do 50 lat. Wiele z „przyrod-
niczych” klęsk, które dziś obser-
wujemy, z których część była kata-
strofalna, zostało spowodowanych 
przez ludzkie zachowanie 30-50 lat 
temu. Jakiego

rodzaju świat odziedziczą nasze 
dzieci, które spotkają się z wynika-
mi naszych obecnych działań? 

Obecne roczne zużycie ropy naf-
towej wynosi 3,5 mln ton na  ca-
łym świecie (dane za  2001 rok!); 
to  kwota, którą Ziemia produko-
wała przez milion lat. Wiercimy, 
kopiemy, wydobywamy i  rąbiemy 
jak gdyby nie było ograniczeń. 
Mieszkańcy bogatych krajów – 
20% ludzkości – zużywają 80% 
zasobów naturalnych. Podczas gdy 
Europa obecnie spowalnia zuży-
cie i zanieczyszczenie środowiska, 
np. USA, tak nie czynią. Oczywi-
stym jest, że nie możemy tak dalej 

postępować. Zrównoważone życie 
obejmuje świadomość, że  na  po-
ziomie globalnym nie możemy 
po  prostu zużywać więcej energii 
niż ta, którą dostajemy od  słońca 
ocieplającego Ziemię. W  ZEGG, 
jest to 

Każdy z delegatów, którzy przyle-
cieli z  Niemiec na  szczyt- konfe-
rencję nt. kontroli klimatu w  Jo-
hannesburgu w  2002  r., emitował 
7 ton CO2, znacznie więcej niż jest 
to  racjonalnie uzasadnione. Jest 
oczywistym, że sztywne reguły nie 
będą mieć zastosowania, ale mu-
simy zdać sobie sprawę z efektów 
jakie możemy spowodować, wy-
bierając się na wakacje w  ramach 
niskobudżetowych wycieczek do 
odległych miejsc. 

Regionalizacja cykli materialnych 
pójdzie w  parze z  regionalizacją 
produkcji, a  tym samym pracą. 
Leśnictwo i  rolnictwo stanowią 
dwa z  najważniejszych działań 
na  obszarach wiejskich. Naszym 
celem jest produkcja, konsump-
cja, dzielenie się i recykling w jak 
największym stopniu na poziomie 
regionalnym. Stwarza to  podsta-
wę do  częściowego wyjścia z  sys-
temów niszczących Ziemię i  jej 
mieszkańców. A  zatem, możemy 
rozwijać modele zmian, które 
znajdą naśladowców. Nowe mo-

dele mogą także skupiać 
się na  usługach regio-
nalnych, programach 
rozrywkowych i  kultu-
ralnych. Promuje to róż-
norodność i  wzajemne 
zainteresowanie, a  nie 
globalne ujednolicenie. 

 Pod żadnym pozorem te 
wizje nie mogą doprowa-
dzić do  odseparowania 
regionu. „Nic fi zycznego 
czy żywego, nie zacho-
wa swoich właściwości 
w  systemie zamknię-
tym, ponieważ wszyst-
kie procesy w  przyro-
dzie są  otwarte i  muszą 
współdziałać z  otocze-
niem” (Callum Coats) 

Wykorzystywanie energii 

i zrównoważony rozwój
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Przed odkryciem paliw kopal-
nych, dostępną energią było 

po prostu to co przynosił nam każ-
dy dzień i słońce. Przez długi czas, 
ludzka populacja była stosunko-
wo stabilna – w 1000 roku naszej 
ery wynosiła 500 milionów ludzi. 
W  tym czasie ważnym źródłem 
energii i materiałów budowlanych 
był las, o który dbano i który chro-
niono.

Około 900 roku naszej ery, wę-
giel został odkryty i  wkrótce 
powszechnie stosowany. Po  raz 
pierwszy ludzie mieli zapasowe 
źródło energii słonecznej, które 
dotarło na  Ziemię około 900 mi-
lionów lat wcześniej. Liczba lud-
ności wzrosła do  1 mld w  1800 
roku.

W  1850  r. w  Rumunii, odkryto 
ropę naft ową i  już w  1859 roku 
po  raz pierwszy w  Ameryce Pół-
nocnej do  pracy użyto olej napę-
dowy. Wówczas było jeszcze więcej 
dostępnej energii i ludzie nauczyli 
się z niej korzystać: w maszynach, 
do produkcji tworzyw sztucznych, 
nawozów sztucznych, i  wielu in-
nych zastosowań. Lasy, które do-
tychczas dostarczały nam energii, 
żywności i  materiałów budow-
lanych, zaczęły maleć, aż można 
było pomyśleć, że stały się one ni-
czym innym jak przyjemnymi te-
renami rekreacyjnymi, miłymi dla 
oka, w inny sposób bezużyteczny-
mi. W 1930 r. były już 2 miliardy 
ludzi, w 1960 roku – 3 mld, w 1974 
– 4, w 1987 r. – 5, a w 1999 roku 
było 6 mld mieszkańców naszej 
planety.

W 1933 roku Wiktor Schauberger, 
w swojej książce „Unserer sinnlos 
Arbeit” (Nasza Bezsensowna Pra-
ca), napisał: „temperatura na Zie-
mi jest efektem procesów rów-
noważenia materii węglanowych 
na  Ziemi (uwaga: Schauberger 
używa terminu „materii węglano-
wych”, które oznaczają wszystkie 
organiczne i mineralne związki jak 
węgiel, ropa naft owa, gaz ziemny, 
minerały itp. z wyłączeniem tlenu 
i  wodoru) i  tlenu, który przenika 
ziemię zmiękczoną deszczem. Kie-
dy cała dobrze zorganizowana ma-

teria węglowa zostanie wydobyta 
z ziemi przez ludzi, te zrównowa-
żone procesy zostaną przerwane. 
W rezultacie, zewnętrzna warstwa 
ziemi ochłodzi się i  temperatura 
w atmosferze będzie niższa.

Jeśli te podstawowe procesy utle-
niania zostaną na ziemi powstrzy-
mane, zgromadzi się dużą ilość 
wody, najpierw w  atmosferze, 
a później w samej ziemi, bo woda 
nie może być odzyskana i udosko-
nalona.

Woda, która wniknie w ziemię lub 
wyparuje do  atmosfery zostanie 
przeciążona tlenem. Bez materii 
węglowej, z  którą mogłaby wejść 
w  reakcję, zmieni swoją tempe-
raturę zamarzania. To  całkowicie 
zmieni ogólne warunki klima-
tyczne. Wreszcie jednobiegunowo, 
obciążona tlenem woda grunto-
wa, gdy straci swą prężność po-
wierzchniową ze względu na brak 
materiału węglowego blisko po-

wierzchni, będzie wnikać w  głąb 
ziemi, gdzie materia węglanowa 
nadal będzie występować. Tam, 
zmieni się jej temperatura wrzenia, 
utleni się wcześniej i  spowoduje 
potężne erupcje. Po wielkich kata-
strofach, które wystąpią w postaci 
trzęsień ziemi, burz, huraganów, 
powodzi itp. globalna roślinność 
ziemi będzie maleć, wody grunto-
we przenikną głębiej i warstwa we-
getacyjna roślinności zamarznie 
ponownie w postaci stałego lodu.”
W ciągu ostatnich 24 godzin, po-

nad 70.000 hektarów lasów desz-
czowych zostało zniszczonych 
na  tej planecie. Do  środowiska 
uwolniono 13 ton toksycznych 
chemikaliów. Więcej niż 45.000 lu-
dzi umarło z głodu, w tym 38.000 
to dzieci. Ponad 130 gatunków ro-
ślin i zwierząt wymarło z powodu 
działań ludzi (dane opublikowane 
w  2001 roku!). Ta  tendencja jest 
wzrostowa.

Krótka historia 

wykorzystywania paliw 

kopalnych

Źródło: http://www.grida.no/db/maps/prod/level3/id_1250.htm
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„Na całym świecie 24 mld ton ży-
znej ziemi rocznie jest rozmywa-
na, zdmuchiwana lub jest po pro-
stu niszczona. Ta  ogromna masa 
materiału wystarczy na  pokrycie 
całej powierzchni użytków rol-
nych w  Stanach Zjednoczonych. 
Rozległe obszary zagrożone spu-
stoszeniem UNEP [Program Śro-
dowiskowy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych] szacuje na  3,6 
mld ha ziemi, równoważność jed-
nej czwartej całej masy globalnej 
ziemi. W  samej Afryce, zagrożo-
nych jest 900 mln ha. Podstawowe 
przyczyny są  ekologiczne (klima-
tyczne), jak i społeczne (zubożenie 
mieszkańców)”(patrz: Der Spiegel, 
nr 15/2000).

Gleba jest naszym jedynym źró-
dłem zdrowej żywności / pożywie-
nia. Oprócz wody i powietrza, jest 
ona jednym z podstawowych sys-
temów ochrony środowiska, które 
razem tworzą podstawę do  życia 
dla nas ludzi, dla fl ory i fauny. Tyl-
ko dzięki nim możliwe jest zacho-
wanie różnorodności biologicznej, 
zasobów genetycznych jak i  na-
turalnych. Gleba jest niezbędna 
do  produkcji żywności, magazy-
nowania wody i energii, występuje 
jako fi ltr przeciw zanieczyszcze-
niom i  jako regulator material-

nych, życiowych cykli globalnych 
i  biochemicznych. Odnawianie 
i  ochrona warstw gleby są  za-
tem bardzo istotnymi kwestiami 
prac ekologicznych społeczności 
ZEGG.

Region Hoher Fläming charakte-
ryzuje się czystymi, mieniącymi 
się kolorami i  głębokimi glebami 
piaszczystymi, przenikniętymi 
co  kilkaset metrów przez wąskie 
warstwy gliniaste. W  lasach, głę-
bokość warstwy próchnicy wy-
nosi nie więcej niż 2 centymetry. 
Na  otwartym terenie cienka tra-
wiasta darń pokrywa czysty pia-
sek. Gleba jest uboga w organizmy 
żywe i  witalność, gdzie jedynie 
ograniczone składniki odżywcze 
są dostępne.

Kluczowym problemem jest mała 
ilość opadów, która wynosi tylko 
500 mm rocznie, wraz z piaszczy-
stymi glebami i  ich niską zdolno-
ścią do magazynowania wody. Je-
den lub dwa dni po letnim deszczu 
i nie ma już po nim śladu w ziemi; 
występuje wówczas poważne nie-
bezpieczeństwo pożarów lasów. 
Łąki są  wysuszone bądź suche, 
a  najmniejsza iskra może spowo-
dować pożar na  dużą skalę. Do-
minujące suche wiatry wschodnie 
i  sosnowe monokultury również 
przyczyniają się do suchości.

W celu poprawy zdolności maga-
zynowania wody i  żyzności gleb 
piaszczystych w  naszym posia-
daniu, musimy stale zwiększać 
warstwę próchnicy przez okopco-

Ochrona, zachowanie 

i odnawianie zdrowej 

gleby

Ściółkowanie starą słomą
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wanie jej starą słomą, liści 
i  sianem z  parków i  ogro-
dów publicznych z  gminy 
Belzig oraz tekturą. Ściółko-
wanie tworzy siedliska dla 
wielu organizmów żywych 
i  grzybów, które, między 
innymi, sprawiają, że skład-
niki odżywcze są  dostępne 
dla innych roślin poprzez 
ich symbiozę z  drzewami. 
Podczas ściółkowania po-
czątkowo czerpiemy sub-
stancje odżywcze, takie jak 
azot, od  ziemi: warstwa 
ściółki potrzebuje ich do jej 
własnego rozkładu. Ale 
później, ilość uwolnionych 
składników odżywczych 
jest znacznie większa niż 
ta, która występowała tam 
pierwotnie. W  celu zara-
dzenia temu pierwotnemu 
ograniczeniu ziemi, można jed-
nocześnie rozprowadzić niewielką 
ilość kompostu.

Ściółka z  liści jest szczególnie ko-
rzystna w  lesie, jako że  oprócz 
poprawy gleby powstrzymuje roz-
przestrzenianie się trzcinnika le-
śnego (drewno z młodych trzcin) 
(Calama-grostis epigejos). Ściół-
ka liściasta zawiera także nasio-
na wielu innych drzew, krzewów 
i  kwiatów, które przyczyniają się 
do przekształcenia lasu w las mie-
szany, łączącego wiele drzew owo-
conośnych z  typowymi roślinami 
leśnymi. Ściółka liściasta zapewnia 
tym nasionom doskonałe warunki 
do kiełkowania i wzrostu (chłodne 
/ wilgotne rozwarstwienie).

Kolejnym cennym środkiem od-
nowienia gleby jest nawóz zielony. 
Można go stosować w postaci siewu 
roślin, które ze względu na bakterie 
guzkowe żyjące w  systemach ko-
rzeniowych, są zdolne do wiązania 
azotu atmosferycznego, co  czyni 
go dostępnym dla cykli ekologicz-
nych. Te tak zwane rośliny strącz-
kowe to  groch, fasola, soczewica, 
koniczyna, lucerna (Medicago sa-
tiva), łubin (Lupinus polyphylos), 
żarnowiec miotlasty i  grochod-
rzew biały (Robinia pseudoacacia) 
– wszystkie należące do  rodziny 
bobowatych (Fabaceae).

Lucerna (Medicago sativa) jest 
w  stanie rozwinąć swój system 
korzeniowy aż do  zdumiewają-
cych głębokości ponad 10 metrów, 
co pozwala jej na pozostanie bujną 
i  zieloną nawet podczas najwięk-
szej suszy latem. W  ten sposób 
lucerna sprawia, że  woda i  sole 
mineralne z  głębokich poziomów 
gruntowych są dostępne dla wielu 
innych roślin i przenikają do gleby 
poprzez odnogi próchnicy. Uży-
wamy kosiarki ściółkowej do  cię-
cia, a  następnie pozostawiamy 
pozostałości roślinne na  ziemi, 
aby utworzyć naturalną warstwę 
próchnicy. W  ciągu kilku lat za-
sialiśmy szeroką gamę roślin zie-
lonych na  nawóz, które obecnie 
same się rozprzestrzeniają.

Oprócz ściółkowania, skonstru-
owaliśmy kilka grządek, w  które 
posadziliśmy całe drzewa, włoży-
liśmy skrawki drewna i  tektury. 
Po  ulewie, rozkładający się ma-
teriał nasyca się wodą jak gąbka. 
Te grządki wprowadzają również 
mile widziane w  krajobrazie pa-
górkowate kontury do  niezwykle 
płaskiej powierzchni. Ich różne 
strefy mikroklimatyczne stano-
wią środowiska rozwoju wielu ro-
ślin, owadów i zwierząt; wszystko 
to na bardzo małej przestrzeni. Te 
grządki były częściowo obsadzone 
i nadal są ściółkowane co roku.

Na  niektórych ściółkowa-
nych obszarach także roz-
prowadzamy kompost z na-
szych suchych toalet, jako 
że  azot, fosfor, niezliczone 
mikroorganizmy, grzyby 
i robaki kompostowe sprzy-
jają rozkładowi materii or-
ganicznej w próchnicę. Po-
czątkowo rozpraszamy pył 
ceglany, który tworzy zwią-
zek mineralny z próchnicą, 
co  wpływa na  poprawę jej 
zdolności do  zatrzymywa-
nia składników odżywczych 
i  wody, zapobiegając ich 
utracie poprzez ługowanie 
w wodzie gruntowej.

W  lasach na  naszych tere-
nach tworzymy tzw. żywo-
płoty Benjes [wg Herma-
na Benjesa, niemieckiego 

architekta krajobrazu] z  gąszcza 
krzewów, zapewniając siedliska 
jeżom, wężom, ropuchom, płazom 
i  ptakom. Powolny rozkład mate-
rii organicznej niebawem popra-
wia glebę. Żywopłoty zatrzymują 
wodę i  spowalniają wiatry. Ptaki 
osiadają na  nich i  upuszczają na-
siona, które następnie mogą kieł-
kować i  rosnąć, chronione przed 
zwierzyną.

Od  kiedy rozpoczęliśmy odbudo-
wę gleby, znacznie poprawiła się jej 
witalność i  zaobserwowano dużą 
różnorodność mikroorganizmów, 
owadów i  grzybów. Rozpoczęto 
specyfi czne i  dynamiczne uzdro-
wienie gleby, co  jest szczególnie 
istotne w suchych okresach. Uda-
ło nam się ograniczyć podlewanie 
do  absolutnego minimum, a  ro-
ślinność pozostaje zielona i pełna 
życia na znacznie dłuższy okres.

Choć staramy się poprawić glebę 
w  dużej części naszej ziemi, inne 
obszary pozostają nienaruszone, 
takie jak prymitywne pastwiska, 
biotop leśny itp.; bardzo rzadko 
wkraczamy na  teren tych enklaw, 
pozostawiając je  sobie samym jak 
to  tylko możliwe tak, że  stanowią 
one sanktuaria dla zwierząt na na-
szym terenie, który jest czasami 
przez nie mocno uczęszczany.

Ściółkowanie liśćmi
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Bez lasu, nie ma wody. Bez wody 
nie ma chleba. Bez chleba nie 

ma życia.” (Wiktor Schauberger)
“Czy nie wiesz, że  lasy są  życiem 
na ziemi?” (inskrypcja babilońska)

Drzewa tworzą las. Historia życio-
wa drzewa to także historia życio-
wa wody. Drzewa są najważniejszą 
i  najszlachetniejszą formą rośliny, 
której dar jest uniwersalny i  bez-
warunkowy.

Bez względu na  ich kolor, kształt 
i gatunek, jest jedna cecha dla nich 
wspólna: odgrywają one kluczową 
rolę w  biosferze planety Ziemia. 
Regulują one klimat zwiększając 
wilgotność powietrza; spowalniają 
one wiatr i  łagodzą skrajne tem-
peratury, mróz, susze, powodzie 
i huragany. Filtrują one powietrze, 
magazynują i  oczyszczają wodę, 
zachowują żyzność gleb i  hamu-
ją erozje. Drzewa tworzą wokół 
siebie pole magnetyczne. Cały las 
z wieloma miliardami drzew pełni 
ważną rolę w  budowaniu i  utrzy-
mywaniu ziemskiego pola grawi-
tacyjnego.

Życie lasu jest – tak jak całe Życie 
– wyjątkową harmonią ciągłości 
i zmianą połączoną w jeden piękny 
organizm. W  naturalnie miesza-
nym lesie, prawie każdy gatunek 
ma  swoje miejsce, bez koniecz-
ności walki. W  przeciwieństwie 
do  powszechnie znanej doktryny, 

Natura pociąga za  sobą znacznie 
więcej współpracy niż konkuren-
cji. Bez symbiozy, nie byłoby życia 
w żadnym lesie. Nie byłoby w ogó-
le lasu.

Zrzucając liście i igły, drzewa dzie-
lą się składnikami odżywczymi 
z  mniejszymi roślinami. Drzewa 
pobierają sole, minerały i  wodę 
z  głębi ziemi, którą udostępniają 
nie tylko dla siebie, ale również 
dla innych roślin, zwierząt, a  na-
wet na  obszarów rolniczych. Ko-
rzenie drzewa przenikają do gleby 
znacznie głębiej niż jakakolwiek 
inna roślina, zapewniając wodę 
wszystkim roślinom w  okolicach 
lasu. Ale pobierając duże ilości 
wody, drzewo pobiera również 
ciepło z  ziemi. Zgodnie z  prawa-
mi fi zyki, to  chłodzenie górnych 
warstw gleby, przyciąga cieplej-
szą wodę z  większych głębokości 
bliżej powierzchni. Poziom wód 
gruntowych podnosi się i  może 
tworzyć wody źródlane. Zrówno-

ważony poziom wód gruntowych 
jest wynikiem dobrego bilansowa-
nia temperatury gruntu, procesu 
wspieranego przez drzewa.

Bez drzew, życie na Ziemi jest nie-
wyobrażalne. A  jednak codzien-
nie rozległe obszary są wylesiane. 
Około 120.000 do  150.000 kilo-
metrów kwadratowych dziewiczej 
puszczy (obszar trzy razy więk-
szy niż Szwajcaria), jest co  roku 
wycinane. Aby chronić pozostałą 
puszczę na  naszej planecie, świa-
towy popyt na  drewno musi być 
zaspokajany wyłącznie przez lasy 
plantacyjne. Te plantacje powinny 
być zarządzane zgodnie z zasada-
mi ekologii.

Ze  względu na  bardziej korzyst-
ny system prawny, powierzchnia 
europejskich lasów znowu się 
zwiększa. Jednak na  całym świe-
cie, europejski popyt na  drewno 
odgrywa kluczową rolę w procesie 
niszczenia lasów. Rynek niemiec-

Las jako źródło życia
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ki jest głównym odbiorcą drew-
na i celulozy z takich krajów jak 
Indonezja, Brazylia i  Kamerun. 
Europejscy konsumenci są  odpo-
wiedzialni za  roczne zniszczenia 
co najmniej 150 kilometrów kwa-
dratowych puszczy w europejskiej 
części Rosji. Jednak Europa nie 
jest najgorsza pod względem glo-
balnego niszczenia lasów. To miej-
sce jest piastowane przez USA.

Uprzemysłowione, nowoczesne 
leśnictwo uważa stare, świetne 
drzewa i martwe pnie jako niepo-
żądane miejsca lęgowe dla szkod-
ników takich jak korniki. Jednak 
ich usunięcie i zniszczenie niszczy 
siedliska i podaż żywności dla ca-
łej gamy organizmów. Jeden mar-
twy dąb, na  przykład, jest gospo-
darzem dla 500 różnych owadów 
i  mikroorganizmów, z  których 
wszystkie mają istotne znaczenie 
dla przyspieszenia jego rozkładu. 
W Niemczech w martwym drew-
nie żyje od  1350 do  6000 rodzi-
mego gatunku chrząszczy; 60% 
tych owadów znajduje się na  tzw. 
Czerwonej Liście, ponieważ są one 
zagrożone wyginięciem. Ponadto, 
25% grzybów, które rosną na mar-
twym drewnie, uważa się za zagro-
żone wyginięciem.

Koncentracja niemieckich agrole-
śników na kilku zyskownych, wy-
dajnych gatunkach drzew dopro-
wadziła niemalże do  wyginięcia 
jodły pospolitej 
(Abies alba), to-
poli czarnej (Po-
pulus nigra L.), 
wiązu (Ulmus 
glabra Hudson), 
cisu (Taxus Ba-
cata L .), jarząbu 
domowego (Sor-
bus domestica), 
jarząbu brekinii 
(torminalis Sor-
ba) wraz z  inny-
mi dzikimi ga-
tunkami drzew 
owocowych.

W  społeczności 
ZEGG, staramy 
się wspierać las 
mieszany bogaty 
w  gatunki i  sie-
dliska, z  czci-
g o d n y m i 
drzewami dziad-
kami sąsiadu-
jącymi ze  świe-
żymi młodymi 
s a d z o n k a m i 
oraz pokrytymi 
mchem martwy-

mi pniami, które szybko zamienia-
ne są  na  bogate, zdrowe próchna 
przez owady i  grzyby, które żyją 
na nich: zamieniane w las zapew-
niający ochronę i  pożywienie dla 
szerokiego zakresu mieszkańców, 
a które jednocześnie zależą od tych 
lokatorów. Od żywego organizmu 
takiego jak ten, drewno może być 
zbierane w  oparciu o  sensowne, 
ekologiczne podstawy.

W  1991 roku odnotowaliśmy 
na około 4 hektarach monokultu-
rowego lasu, głównie sosny i brzo-
zy. Otaczają one nasze posiadłości, 
a jego obrzeża płynnie zlewają się 
z  roślinnością przypominającą 
park na pozostałych 10 hektarach. 
Na każdej działce, sosny były pra-
wie w  tym samym wieku. W nie-
których miejscach odnotowaliśmy 
wzrost głównie dębu (Quercus ro-
bur) i  robinii akacjowej (Robinia 
pseudoacacia). Również tętniąca 
życiem była niższa warstwa – na-
wet niektóre stare drzewa owoco-
we (jabłka, gruszki i  czereśnie), 
w  większości opadnięte. Przez 

Jaką wartość posiada drzewo?

W trakcie swojego życia, 100 – letnie drzewo:

• wynosi około 2.500 ton wody ze swoich korzeni do korony drze-
wa – wbrew grawitacji – i odparowuje ją;

• przetwarza około 18 milionów metrów sześciennych powietrza, 
pobierając z dwutlenku węgla około 2.500 kg czystego węgla (C);

• fotochemicznie przekształca 9.100 kg dwutlenku węgla i 3.700 
litrów wody;

• gromadzi około 23 miliony kilokalorii (odpowiednik 3.500  kg 
węgla kamiennego) i dostarcza 6.600 kg tlenu (O) niezbędnego 
do oddychania ludzi i zwierząt, zapewniając wystarczającą ilość 
powietrza dla jednej osoby na co najmniej 20 lat;

• stanowi mechaniczny równoważnik ciepła o  wartości energe-
tycznej wynoszącej 2.500 ton węgla;

Spalanie 100 litrów benzyny zużywa 230  kg tlenu dwuatomowe-
go. To znaczy, że jeśli ktoś zdecyduje się oddychać przez 3 lata albo 
spalić 400 litrów benzyny lub oleju opałowego lub 400  kg węgla, 
wówczas niezbędna jest produkcja poprzez fotosyntezę 1 tony tlenu 
(Wiktor Schauberger).
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ostatnie 50 lat, sosna zwyczajna 
(Pinus sylvestris), brzoza (Betu-
la pendula) i dąb przemieściły się 
do  sadu owocowego i  wymusiły 
na drzewach owocowych, by te 
rosły coraz wyżej i wyżej, walcząc 
o światło.

Od 1993 roku byliśmy zajęci two-
rząc las bogaty w gatunki. Planuje-
my lekkie oddzielenie sadu i  lasu, 
jako że staramy się stworzyć natu-
ralne, żywe sanktuarium, które lu-
dzie mogą odwiedzić, zbierać jego 
owoce i cieszyć się nim. Chcieliby-
śmy pokazać, że  nie ma  konfl ik-
tu między Naturą wartą ochrony 
a  siedliskami ludzi i  wykorzysty-
waniem jej zasobów, tak długo jak 
bierzemy na  siebie odpowiedzial-
ność za  życie w  ścisłej harmonii 
z naturalnymi cyklami.

Na początku, w znacznym stopniu 
ingerowaliśmy w istniejący, niena-
turalny las. Sosny i brzozy wycię-
to w  celu stworzenia miejsca dla 
sadzonek innych drzew i  roślin. 
Warstwy liści zostały ułożone jako 
ściółka i  posadzono żywopłoty 
Benjes. Martwe drewno pozosta-
wiono do  zgnicia i  przyniesio-
no go jeszcze więcej. Wierzymy, 

że za około dziesięć lat taka inge-
rencja nie będzie już konieczna. 
Niektóre obszary zostały pozosta-
wione do naturalnego, samoistne-
go następstwa rzeczy.

 Od  2002 roku mamy dwa wspa-
niałe konie pociągowe, które po-
mogą nam wyciągnąć drzewa 
z lasu. Jest to najbardziej naturalny 
sposób zbierania drewna.

Uwzględniając wzrost młodych 
drzew, las społeczności ZEGG 
zawiera teraz sosnę (Pinus sylve-
stris L.), brzozę (Betula pendula), 
dąb (Quercus robur L.), robinię 
akacjową (Robinia pseudoacacia), 
klon jaworowy (Acer pseudoplata-
nus L.), topolę (Populus tremula), 
czereśnię (Prunus avium), gruszę 
(Pyrus communis), jabłoń (Ma-
lus domestica i  sylvestris), śliwę 
domową (Prunus domestica), 
lipę szerokolistną i  drobnolist-
ną (Tilia platyphyllos i  cordata), 
jodłę pospolitą (Abies alba), dąb 
szypułkowy (Querkus robur C), 
orzech czarny (Juglans nigra), 
kasztan (Castanea vesca) brzozę 
brodawkowatą (Betula pendula), 
modrzew europejski (Pinus La-
rix), jarząb domowy (Sorbus do-

mestica L.), jarząb brekinię (ter-
minalis Sorbus), jesion wyniosły 
(Fraxinus excelsior) i  cis pospoli-
ty (Taxus baccata). Niższe piętro 
lasu stanowi: leszczyna pospolita 
(Corylus avellana), jarząb pospo-
lity i  szwedzki (Sorbus aucuparia 
i  intermedia), głóg dwuszyjkowy 
(Crataegus oxyacantha), jeżyna 
(Rubus fruticosa), malina (Ru-
bus idaeus), dziki bez koralowy 
i  bez czarny (Sambucus racemo-
sa L. i  nigra), porzeczka (Ribes), 
mahonia pospolita (Mahonia 
aquifolium), czeremcha zwyczajna 
(Prunus padus), róża dzika (Rosa 
canina), budleja Dawida (budleia 
davidii), lilak pospolity (Syrin-
ga vulgaris), świdośliwa jajowa-
ta (Amelanchier ovalis) a  nawet 
na  słonecznych obrzeżach lasu 
– rokitnik zwyczajny (Hippophae 
rhamnoides).

Poprzez rozmowy z  właściciela-
mi okolicznych lasów, staramy się 
promować wsparcie dla leśnictwa 
ekologicznego, a  także stworzenie 
sieci producentów i konsumentów 
regionalnie uprawianego drewna.

„Wydaje się, że ludzkość nigdy nie zrozumiała, że wycinanie drzew to zabieranie wody. To lesistość jest odpo-
wiedzialna za utrzymanie prawidłowej zawartości pary wodnej w atmosferze oraz za tworzenie świeżej wody. 
Gdy las zostaje wycięty, ziemia wystawiona na słońce nagrzewa się bardzo szybko. W efekcie tego, tempera-
tura gruntu jest ogółem wyższa niż padający deszcz. Gorąca, sucha powierzchnia ziemi hamuje przenikanie 
do gleby wody deszczowej. Dopóki wystarczająca liczba drzew nie zostanie posadzona, nie miliard, ale kilkaset 
miliardów będziemy poddani na  nieubłagane, bezlitosne cykle suszy, powodzi, suszy, powodzi, szczególnie 
w równikowej i ciepłych strefach umiarkowanych. Jest tylko jedno rozwiązanie tego problemu – jest nim odbu-
dowanie lasów na naszej planecie na masową skalę – i to teraz!

Kolejną przerażającą konsekwencją jest fakt, że wody podziemne nie odnawiają się; warstwa wód gruntowych 
opada i jest w glebie coraz mniej składników odżywczych dla wegetacji roślin. Jednocześnie, zwiększenie in-
tensywności burz, wiatru i ocieplenia ziemi ze względu na masowe wylesianie, podnosi poziom pary wodnej 
znacznie wyżej niż normalnie, nawet do wysokości 40 – 80 kilometrów nad powierzchnię planety. Tutaj dosię-
ga wysokości, gdzie naraża się na o wiele silniejsze promieniowanie ultrafi oletowe i wysokie promieniowanie 
gamma, które oddziela tlen od wodoru. Ze względu na mniejszy ciężar właściwy wodór wznosi się następnie 
w przestrzeń, podczas gdy tlen opada w dół. Najgorsze ze wszystkiego jest to, że to co było kiedyś wodą całko-
wicie zniknęło. Odeszło; i to odeszło na dobre.

To inicjuje proces, w którym atmosfera po raz pierwszy ociepla się ze względu na obciążenia parą wodną, ale 
potem, jak woda podnosi się wyżej, oddziela się i znika, a atmosfera ochładza się, ponieważ para wodna za-
chowująca ciepło, wyparowała. Następnie, rozpoczyna się nowa epoka lodowcowa. Wszystko to zostało szcze-
gółowo opisane w pracach Wiktora Schaubergera około 70 lat temu.”
Cytowane z: Callum Coats, „Energie Życia”
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Permakultura oznacza zrówno-
ważone rolnictwo i  jest spo-

sobem na  wsparcie, opracowanie 
i tworzenie trwałych siedlisk i sys-
temów. Ich celem jest zabezpie-
czenie naszych stałych i  podsta-
wowych potrzeb – pod względem 
ekologicznym, społecznym i  eko-
nomicznym. Podobnie jak w każ-
dym nowym projekcie, ale także 
w  odstępach pomiędzy później-
szymi etapami projektu, konieczna 
jest bliska obserwacja roślin, zwie-
rząt i innych powiązanych elemen-
tów, we wszystkich ich funkcjach. 
Musimy również wykorzystywać 
tradycyjną wiedzę w naszej pracy. 
Stanowi ona podstawę dla nowych 
modeli, w jaki sposób żyjące syste-
my są w stanie utrzymać się i rege-
nerować. Zamiast pokonywać za-
kłócenia, są  one wykorzystywane 
jako część rozwiązania.

Przede wszystkim permakultura 
jest metodą planowania, którego 
celem jest budowanie systemów 
funkcjonalnych, a  także branie 
pod uwagę dobra ludzkości i  na-
tury. Takimi systemami mogą być 
ogrody, lub działania rolnicze. Ale 
permakultura jest również opła-
calna w sytuacjach miejskich, jako 
że może być stosowana w architek-
turze, w planowaniu osiedli, urba-
nistyce i kształtowaniu organizacji 
i  instytucji społecznych – krótko 
mówiąc tam, gdzie występuje zło-
żone otoczenie, które musi zostać 
połączone w  otwartą, wielopłasz-
czyznową strukturę.

Permakultura wykorzystuje no-
woczesne technologie, tak samo 
jak starożytną wiedzę: Feng-Shui 
czy geomancję, biodynamiczne 
ogrodnictwo lub metody opraco-
wane przez Fukuoka, domy pa-

sywne i  elektrownie słoneczne, 
sieci handlu wymiennego, wypo-
życzalnie samochodowe krótko-
terminowe czy system dostarcza-
nia świeżych warzyw. Główną rolę 
w ramach permakultury odgrywa 
ścisła obserwacja i  wykorzystanie 
naturalnych cykli oraz recykling 
wszelkich materiałów – w  miarę 
możliwości na skalę lokalną.

„Rolnictwo jest tak skonfi gurowa-
ne, by  zaspokajać długotermino-
we potrzeby ludzkości; musi ono 
spełniać następujące kryteria: nie 
może wykorzystywać więcej ener-
gii niż wytwarza. Musi chronić 
integralność ludzi, przyrody i kra-
jobrazu, bez bezpośredniego prze-
noszenia trudności na inne istotne 
sfery życia oraz musi produkować 
dużo plonów w  kontekście ilo-
ściowym i  jakościowym. W  tym 
wszystkim ważne jest również, aby 
ustanowić limity niekontrolowa-
nego wzrostu ludności i  konsu-

meryzmu” (Rohr, Jascha: Pytając 
o korzenie. Zaawansowana ekolo-
gia daje wskazówki wyjścia z kry-
zysu. Hagia Chora, nr.14, 2002)

To  tam eksperymenty społeczne, 
takie jak komunalny styl życia, 
mogą odgrywać ważną rolę, po-
nieważ pozwalają na  dogłębne 
rozpoznanie i wczesne zaspokaja-
nie podstawowych potrzeb, zanim 
zostaną one poddane wielu graty-
fi kacjom zastępczym.

Celem naszej ekologicznej pracy 
jest stworzenie stabilnych syste-
mów współpracy i  partnerstwa 
zwierząt i roślin. Dotyczy to rów-
nież tzw. szkodników, których 
masowe występowanie zawsze 
oznacza brak złożoności. Jeśli 
przyjrzymy się im bliżej, owady 
te obsługują procesy uzdrawiania 
Ziemi, ponieważ służą one napra-
wianiu ludzkich błędów, takich jak 
monokultury.

Chcielibyśmy osiągnąć wysoki po-
ziom samowystarczalności w  za-
kresie zdrowej żywności. Prze-
chodząc przez kwitnące, zielone 
i żyzne krajobrazy, już samo to jest 
w  sobie uzdrowieniem serca, du-
szy i  ciała. To  również generuje 
przestrzeń dla dzieci do dorastania 
w różnorodnym otoczeniu, co po-
zostawia pole do odkryć i pozwala 
im doświadczyć zwierząt jako or-

Permakultura, 

czyli życie w zgodzie 

z naturą

Grzyby rozkładają martwe drewno i zachowują naturalne cykle życia.
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ganizmy dzikie i  wolne, niezależ-
ne od ludzi. Wówczas one zyskują 
na naturalnie występującej różno-
rodności i zaczynają rozumieć na-
turalny komplementarny charak-
ter wszystkiego co ich otacza.

Innym ważnym aspektem per-
makultury jest jej wielofunkcyj-
ność. Każdy element spełnia kilka 
funkcji a  każda funkcja jest po-
dejmowana przez różne elementy. 
Winorośla, róże wielokwiatowe 
oraz kiwi, na przykład, są sadzone 
wokół budowy altany, zapewniając 
cień podczas gorącego lata. Zimą 
zrzucają one liście i  pozwalają 
na przenikanie światła słoneczne-
go.

Na  jesieni, dostarczają nam mnó-
stwo pysznych owoców, a  latem 
możemy rozkoszować się ich 
kwiatami. Na południowych ścia-
nach, wspinające się rośliny zy-
skują na  cieple słonecznym, pod-
czas gdy dają cień budynkowi pod 
nimi. Pozwala to  zachować tynk 
i  utrzymać dom w  przyjemnym 

chłodzie. Na elewacjach ze strony 
północnej posadziliśmy bluszcz 
pospolity (Hedera helix), chroniąc 
dom przed utratą ciepła w zimie.

Drzewa owocowe i  krzewy po-
winny rosnąć wszędzie tam gdzie 
przechodzą ludzie, tak żeby każdy 
mógł zebrać to  czego potrzebuje 
w przelocie. Liczba roślin powinna 
być wystarczająco duża, by mogły 
z  nich korzystać zarówno ludzie 
jak i  zwierzęta. Nie musimy zbie-
rać wszystkiego, co  zasialiśmy. 
Powinniśmy brać to, czego po-
trzebujemy, a  resztę pozostawić 
dla zwierząt, grzybów, owadów, 
wszystkim łącznie, żeby zachować 
zdrowy biotop. Sadzimy również 
rośliny przynoszące owoce roślin 
specjalnie dla zwierząt leśnych.

Ekologiczne prace w  społeczno-
ści ZEGG są  inspirowane przez 
Sepp Holzer z  Austrii oraz przez 
Masanobu Fukuoka z  Japonii. 
Opierając się na  ich wiedzy, uzu-
pełnionej przez nasze własne ob-
serwacje i  intuicję, biorąc pod 

uwagę lokalne uwarunkowania, 
stworzyliśmy nasz własny sys-
tem metod i wiedzy. W podejściu 
tym uwzględniamy także rośliny, 
które nie były roślinami rdzen-
nymi regionu Fläming. Upewnia-
my się jednak, że  żaden lokalny 
gatunek nie jest wypierany przez 
nowo wprowadzane gatunki. Na-
szą wizją jest „wielokulturowość”, 
w której rośliny egzotyczne mogą 
uzupełniać i  wzbogacać „roślin-
ność rdzenną”. Dlatego też zdecy-
dowaliśmy się na roślinę kiwi (Ac-
tinidia deliciosa), fi gowiec (Ficus) 
i  nieszpułkę pospolitą (Mespulus 
germanica) w odpowiednich miej-
scach. Nie staramy się eliminować 
czeremchy zwyczajnej (Prunus pa-
dus) i  robinii akacjowej (Robinia 
pseudoacacia), które są  importo-
wane i doprowadziły do  ich plagi 
w  niektórych miejscach. Staramy 
się ograniczyć je do pewnego po-
ziomu, ale z drugiej strony cieszyć 
się ich różnymi cechami i ich pięk-
nem.

Słowo Geomancja pochodzi z ję-
zyka greckiego i  oznacza „wi-

dzieć Ziemię” lub „obserwować 
Ziemię”. W  tym znaczeniu „wi-
dzieć” oznacza znacznie więcej niż 
tylko spoglądać na  powierzchnię. 
Geomanta może np. czuć wibrację 
danej lokalizacji lub terenu i może 
pokusić się o  przetłumaczenie 
znaczenia wywołanych w ten spo-
sób skojarzeń na defi nicje lub opi-
sy. Podczas tej czynności pozostaje 
w bliskim kontakcie z Ziemią. Ten 
typ wrażliwości dziedziczy każdy 
z nas, aczkolwiek wymaga to prak-
tyki.

Celem badań naukowych prowa-
dzonych przez grupę geomantów, 
założoną w  ZEGG wiosną 2002r 
jest zrozumienie struktur energe-
tycznych ZEGG i jego naturalnego 
środowiska, oraz jego modyfi kacja 
w razie potrzeby. Na początku ko-
niecznym jest przyjęcie wszelkich 
zewnętrznych i  wewnętrznych 
percepcji poważnie, dostrzegać 
wszystko to, co  ukazuje się nam, 
gdy stoimy na kawałku Ziemi, tu-
dzież w budynku, nawet wówczas 
gdy Twój umysł dyskredytuje kon-
kretne spostrzeżenia jako nauko-
we. Po czasie zdajesz sobie sprawę, 

iż w  rzeczywistości odpowiedź 
na  pytanie jaki rodzaj uczucia 
charakteryzuje dane miejsce po-
jawia się w  naszym wnętrzu. Czy 
przyjemnie jest być tutaj, czy może 
ma  to  „dziury” w  swej tkaninie, 
co  może wskazywać, że  wystąpił 
jakiś wadliwy proces, zostały ścięte 
drzewa bez powodu, lub utworzy-
ły się żyły wodne, co spowodowa-
ło częściową blokadę części wi-
talnej. Jakie znaczenie ma  obszar 
i  jakie cechy go charakteryzują? 
Każdy z  nas zna doświadczenie 
chodzenia po lesie pełnym wibra-
cji, uczucie leczniczego wpływu 
na  naszą duszę i  ciało, lub nawet 
przesycenia szczęściem doświad-
czanym na łonie natury. 

Na samym początku, przez pierw-
sze lata tworzenia ZEGG, dwu-
krotnie odwiedził nas brytyjski 
geomanta Peter Dawkins. Jego 
wizyty odbyły się w  kilkuletnim 
odstępie. Ujrzał on cały system 
czakr na  naszym terenie, które 
z kolei są częścią całego, znacznie 
większego systemu energetyczne-

Duchowa Ekologia 

i Geomancja
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go regionu Flaming. Ku  naszemu 
ogromnemu zdziwieniu rozpla-
nowaliśmy intuicyjnie harmonijne 
ułożenie obiektów w  wielu miej-
scach, takich jak nasza restaura-
cja, recepcja i miejsca łóżek Reed. 
Podczas drugiej wizyty Dawkins 
zaobserwował znaczny postęp 
energetyczny i życiowy terenu. 

Marko Pogagnik, którego wizyta 
w trakcie Summer Cump 2002 sta-
ła się inspiracją do  zainicjowania 
naszej fundacji Geomantów, zna-
lazł witalny punkt ZEGG, wysoce 
naładowany energią serca. Zauwa-
żył dwa drzewa w  bezpośrednim 
sąsiedztwie splecione jakby w mi-
łosnym uścisku. Przypadek? Miej-
sca takie jak to  potrzebują troski 
i  uwagi by  regenerować i  mobili-
zować ich siły, szczególnie jeśli ich 
znaczenie przez długi czas było 
odrzucane. Progagnik, który jest 
z  pochodzenia Słoweńcem i  po-
czątkowo zasłynął jako rzeźbiarz, 
spędził znaczącą ilość czasu bada-
jąc ten obszar wiedzy; leczniczy 
wpływ jego pracy jest znany wielu 
ludziom w Europie. Wśród innych 
jego zajęć jest również konwerte-
rem energii, reaktywującym ener-
gię wszędzie tam, gdzie została 

zablokowana, wypaczona lub za-
grzebana przez ludzką ingerencję. 
W tego typu pracy wykorzystywał 
kamienie z  wykutymi nań sym-
bolami energetycznymi. Aktual-
nie preferuje leczniczy, płynący 
z  mocy serc dźwięk wspólnych 
pieśni.

Podczas Obozu Letniego 2002 
Progagnik próbował odblokować 
i  oczyścić jedną szczególną część 
naszej ziemi poprzez „brzmie-
nie” 100 ludzi. Zasugerował nam 
przeniesienie ważnego punktu 
ceremonii na  miejsce obok aby 
wzmocnić jego energie witalną. 
Grupa geomancyjna ZEGG będzie 
kontynuowała swą pracę nad tym, 
by odnajdywać miejsca, które naj-
lepiej nadają się by  doświadczać 
wewnętrznego spokoju, oczysz-
czać umysł i  rozbudzać radość. 
Naturalny wpływ energii Powie-
trza, Wody i Ziemi udziela życio-
wych sił otaczającemu nas krajo-
brazowi. Rzeka chroniona przed 
jej własnym, naturalnym biegiem 
powoduje irytację nie tylko fi zycz-
ną. Patrzenie na  nią sparaliżuje, 
również energie, którymi promie-
niuje w  innych częstotliwościach 
będą zahamowane. Władczy czło-

wiek zmuszając ją  do  płynięcia 
okaleczonym korytem staje się 
ofi arą własnych dzieł. Wibrujący 
krajobraz z odblokowaną „duszą”’ 
lub esencją wzmocni wszystkie ży-
jące w nim istoty i vice versa: jeśli 
my, ludzie uszanujemy odmien-
ność krajobrazu i charakterystykę 
jego „organów”, wzmocnimy jego 
świętą przestrzeń co umożliwi mu 
egzystencję w harmonii fi zycznej.

Innym pytaniem jest czy istnieją 
lecznicze siły ukryte w  głębszych 
strukturach krajobrazu, na  któ-
rym mieści się ZEGG, posiadamy 
centrum medyczne rehabilitacyjne 
połączone z  termami, pobierające 
gorącą wodę z  głębin Ziemi. Być 
może miejsce, na  którym zdecy-
dowaliśmy się zamieszkać jest naj-
właściwszym terenem do odbioru, 
promowania i  sprzyjania nowym 
informacjom jak leczyć społeczne 
i ekologiczne. Tak niewiele wiemy 
jeszcze o wymiarach związków po-
między Ziemią i  Niebem, pomię-
dzy duchem i materią. Dlatego też 
geomancja jest tak ekscytującym 
polem działań dla niektórych z nas 
w ZEGG.

Chcemy się nauczyć jak żyć 
we  wspólnocie z  roślinami 
i  zwierzętami wokół nas, jeśli 
włączymy je  w  nasze myślenie 
i nasze rozważanie, będą z nami 
współpracowały na  rzecz le-
czenia Ziemi. Poprę to  kilkoma 
przykładami. Odkąd zaczęliśmy 
promować szerszą bioróżnorod-
ność poprzez usuwanie dużych 
obszarów ogrodzenia, więcej 
jeleni (capreolus capreolus), 
dzików (sus scrofa) i  zajęcy (le-
pus europeans) z  sąsiedniego 
lasu monokulturowego przybyło 
by zapewniać sobie strawę i dom 

na naszej ziemi. Im bardziej cie-
szymy się ich ufną obecnością, 
przejawiają tendencje do  zjada-
nia nowo zasadzonych drzew 
i  krzewów. Dlatego otoczyliśmy 
je  ogrodzeniem w  celu ochrony 
przed zębami naszych przyja-
ciół. Dodatkowo zasadziliśmy 
trochę ulubionych przez nie 
roślin w  lesie. Naszymi myśla-
mi staramy się skomunikować 
z  nimi, iż są  mile widziani, ale 
czego nie życzymy sobie, by zja-
dały, a co  tak. Szpak Europejski 
uwielbia czereśnie. Moglibyśmy 
odciąć go od  naszych owoców 
poprzez zarzucenie na  drzewa 
ogromnej sieci. Zamiast tego wo-
limy, by osiedliła się na nim jed-
na rodzina szpaków. Wystarczy 
tylko zawiesić domek. Rezydu-
jąca rodzina będzie broniła swe-
go drzewa przed nieproszonymi 
gośćmi, jednocześnie zostawi 

Współpraca 

ze zwierzętami

Butterfl y Caterpillar
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dość czereśni dla nas. Jeśli które-
goś konkretnego roku gąsienice 
motyla odarły roślinę z liści, czę-
sto okazywało się to  korzystne 
dla niej, gdyż później nadciągała 
susza, a roślina ucierpiała znacz-
nie mniej na utracie wilgoci.

Podczas wycieczek po  naszych 
ogrodach ludzie często ubole-
wają nad faktem nadmiaru śli-
maków na  ich grządkach, ocze-
kując, że damy im patent, który 
rozwiąże problem. Z  naszego 

punktu widzenia ślimaki są  na-
turalnym sposobem regulacji 
ilościowej. To  one nakrywają 
do  stołu wszystkim innym ga-
tunkom zwierząt, takim, jak ro-
puchy (bufo bufo), jaszczurki, 
żaby, padalce (anguis fragilis) 
jeże (erinaceus europeus), ptaki 
i krety. Gdy te stworzenia przy-
bywają w  poszukiwaniu strawy, 
cieszymy się z ich przybycia ofe-
rując wygodne miejsca do osie-
dlenia – skrzynki na  gniazda, 
sterty kamieni lub ścięte drzewa, 

dzikie płoty, małe sadzawki lub 
inne zbiorniki wodne. Odkry-
wamy, iż poprzez pilną obserwa-
cję naturalnego otoczenia, pro-
cesów w nim zachodzących oraz 
naszego sposobu ich postrzega-
nia w  sposób często nawykowy 
możemy odnaleźć drogę wiodą-
cą ku  wspieraniu Natury w  jej 
akcie tworzenia. Czy naprawdę 
tak ważnym jest by ogród był aż 
tak schludny i  zadbany, że  nie 
ma  w  nim miejsca dla innych 
stworzeń?

Natura nie popełnia błędów. 
Jeśli raj nie staje się obliczem 

ogrodu, to  błąd popełnili ludzie.” 
(Sepp Holzer)

Felix Matile, ogrodnik ZEGG, 
w  ten sposób wypowiada się 
o  swojej pracy: „W  naszym ogro-
dzie staramy się działać pod dyk-

tando Natury. Np.  natura nie 
zna pojęcia kompostowników. 
Wszystko obumiera tam, gdzie 
rosło. Uprawy wymagające spe-
cjalnego nawożenia, takie jak fa-
sola,ziemniaki, dynie, kukurydza 
lub pomidory nawozimy naszym 
własnym kompostem; w  przeciw-
nym razie nie nawozimy wcale. 

Ogólnie wystarczy dokarmić or-
ganizmy żyjące w  ziemi, bakterie 
i robaki. W zamian one wykarmią 
rośliny. Zasiewamy rośliny strącz-
kowe, takie jak fasola, groszek, łu-
bin i koniczyna, które czerpią azot 
z powietrza i przekazują do ziemi 
za pomocą bakterii żyjących w ko-
rzeniach. Kupujemy i  sadzimy 

Ogród warzywny ZEGGOgród warzywny ZEGG
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szczepionki oraz pył kamienny, 
produkt uboczny kamieniarstwa. 
By  zaprezentować jak natura wy-
twarza pył kamienny posłużymy 
się przykładem: w  Egipcie Nil 
zalewa ziemie raz do  roku. Osad 
pozostawiony przez rzekę służył 
jako nawóz i  materiał budowlany 
tamtejszym farmerom. Obecnie 
powstał zbiornik asuański, gdzie 
osadza się osadów. Farmerzy zmu-
szeni są kupować sztuczne nawozy 
i z dnia na dzień ubożeją. Dla nas 
to bardzo ważne by znać czynnik 
ph naszej ziemi. Tutejsza gleba 
ma  zbyt mało wapna. Możemy 
to  zrównoważyć poprzez użycie 
popiołu z  drewna, odpadu pozo-
stającego po  roślinach uprawia-
nych w celach ogrzewczych. 

Ogród ZEGG nie jest przewidzia-
ny jako komercyjna rozrywka, 
lecz jako miejsce nauki hodowli 
organicznej, miejsce eksperymen-
tów, regeneracji i  uprawy warzyw 
na  własny użytek. W  ogrodzie 
ZEGG nie ma „chwastów”. Są dzi-
kie zioła i  rośliny graniczne. Po-
dobnie nie ma  bezużytecznych 
szkodników ani zbawiennych 
istot; są tylko zwierzęta i cała rze-
sza owadów. 

Na  ¾ hektara wytwarzamy wy-
starczającą ilość świeżych warzyw 
i  owoców do  wykarmienia naszej 
społeczności, oraz uczestników 
naszych seminariów i  konferen-
cji, jak też wszystkich pozosta-
łych gości przez nieomal pół roku, 
a  jeszcze zostaje dość na  zimę. 
Zapewnienie sobie cennego orga-
nicznego produktu podczas lata 
i  jesieni znaczy dla nas bardzo 
wiele: wiemy jak zadbać o kultury 
warzywne i  możemy być pewni, 
że żadne herbicydy, pestycydy czy 
inne sztuczne nawozy nie zostały 
w  tym celu użyte. W  międzycza-
sie żyzność ziemi i  jej wydajność 
wzrasta z  roku na  rok. Spożywa-
my wyhodowane tu  warzywa, 
a  wszelkie pozostałości oddajemy 
ziemi jako kompost. Ten porów-
nywalnie mały i  zamknięty cykl 
ma  wielki dla nas wydźwięk po-
lityczny: wzmacnia naszą więź 
z ziemią, na której żyjemy. W tym 
samym czasie uświadamiamy so-

bie jak bardzo zależymy od  Na-
tury. Boleśnie odczuwamy każdą 
stratę spowodowaną niesprzyja-
jącymi warunkami pogodowymi. 
Z  wdzięcznością akceptujemy 
wszystko to, co daje nam Natura.

Siejemy i  zbieramy warzywa, 
ale również zwracamy uwagę 
na  wszelkie samoistne wysiewy 
w naszym ogrodzie. Wszystkie dzi-
kie zioła są wyznacznikami potrzeb 
gleby i jej kondycji, informując nas 
co  musimy zrobić by  ją  odżywić. 
Nasz ogród uczy nas jak ulep-
szać ziemię, jak żyć na niej i w jak 
ją  opuszczać nie wyczerpując jej. 
Nasza wola by zejść z drogi wyła-
niającemu się Rajskiemu Ogrodo-

wi owocuje ciągłym pomniejsze-
niem wkładu pracy i zwiększeniem 
zbiorów każdego roku. 

W  2004 roku zaczęliśmy zgodnie 
z  ideą V. Schaubergera używać 
miedzianych narzędzi ogrodni-
czych i  z  zainteresowaniem ocze-
kujemy na wyniki.

Oprócz ogrodu warzywnego 
ogrodnicy ZEGG opiekują się 
również pięknym ogrodem kwia-
towym. Otrzymaliśmy je  jako dar 
i służą nam do ozdabiania naszych 
przestrzeni seminaryjnych, unie-
zależniając nas od przemysłowego 

kwiaciarstwa. Większość kwiatów 
zakupionych w  kwiaciarniach nie 
tylko przebyło znaczne odległości 
z  Afryki lub Ameryki Płd., lecz 
były hodowane w  nieludzkich 
warunkach, często wywołujących 
masową eksploatację i wyniszcze-
nie naturalnych zasobów. Ścięte 
kwiaty nasącza się większą ilością 
chemii niż warzywa i owoce! Kwia-
ty z  naszego ogrodu dlatego też 
są nie tylko strawą dla oczu i ducha, 
lecz również naszym wyrazem za-
angażowania politycznego.

Nasi ogrodnicy podejmują się rów-
nież jakże istotnego zadania prze-
kazywania swojego doświadczenia 
poprzez wizytacje i  konsultacje 

w innych ogrodach. Dzieci przed-
szkolne regularnie przyłączają się 
do  uczestnictwa i  pomocy w  za-
jęciach. W  ten sposób nasiąkają 
ogromną ilością wiedzy na  temat 
hodowli roślin, kultywacji szcze-
pionek i warzyw. Z przyjemnością 
oferujemy im możliwość poczu-
cia więzi z ziemią, na której żyje-
my i  podjęcia odpowiedzialności 
w  młodym wieku za  nasze poży-
wienie i pożywienie dla ziemi.
Czujemy się również zobowiąza-
ni pomagać świeżo upieczonym 
ogrodnikom. Szkolnym grupom, 
klasom powyżej 10 osób oferuje-
my wycieczki z przewodnikiem.

View into the deapth of the vegetable Garden.
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Dodatkiem do  aspektów eko-
logicznych i  zdrowotnych 

podczas codziennych zakupów 
są decyzje o zabarwieniu politycz-
nym. Kogo wspieramy wybierając 
co i gdzie kupujemy? Czy popiera-
my przejrzyste struktury regional-
ne, czy uczestniczymy w wyzysku 
ludzi z  innych rejonów świata? 
Czy powiększamy zanieczyszcze-
nie, erozję i  jałowienie gleby, czy 
troskliwie ją  regenerujemy? Czy 
stać nas na  odpowiedzialny recy-
kling, najlepiej lokalny, zakupywa-
nych dóbr?

Władza wyślizguje się z rąk wybra-
nych polityków i przechodzi w ręce 
multimilionowych korporacji. 
Za  zamkniętymi drzwiami umo-
wa GATS (General Agreement on 
Trades and Services) wykorzysty-
wana jest do sprzedaży nawet naj-
bardziej podstawowych surowców 
potrzebnych nam do  przeżycia 
(np. woda). Jako konsumenci od-
krywamy się w  nowej roli o  nie-
spodziewanie dużym wpływie 
i sile. Nasz polityczny kontekst po-
przez fakt naszego konsumpcyjne-
go zachowania jest o wiele większy 
niż wpływ, który wywieramy po-
przez okazjonalne wybory. Jed-
nak ta siła opiera się na informacji 
o  pochodzeniu naszych zakupów 
i  znajomości kondycji w  jakiej 
znajdują się zarówno pracowni-
cy, jak i  sam zakład produkujący 
je, również pod kątem ekologii. 
Miliony ludzi odczuwa bezrad-
ność w  swych jednopokojowych 
mieszkankach, frustrację, myśląc, 
że jedna osoba nic nie może. Jed-
nak decydując o  wyborze zakupu 
posiadamy moc (s)elekcji każdego 
dnia. To  my  decydujemy komu 
dać nasze pieniądze i  naszą moc, 

każdy z nas, każdego dnia!
„Rządy multinarodowych korpo-
racji upadną jeśli odmówimy za-
kupu tego, co sprzedają – ich idei, 
ich wersji historii, dóbr, broni, ich 
wizji nieuchronności” (Arundhati 
Roy; znany indyjski pisarz i akty-
wista anty-globalistyczny)

Nie potrzebujemy wielkich ilości 
produktów by czuć się dobrze, lecz 
takich, które wystarczą na  długo 
i  nie ranią środowiska. Nie mu-
simy osobiście posiadać czegoś, 
co  używamy tylko czasami. Ra-
dość życia nie polega na zwiększa-
niu konsumpcji, czy na skomercja-
lizowaniu jej jeszcze bardziej przez 
multinarodowe konsorcja. Samo-
wystarczalność została stworzona 
po to, by zmniejszyć ten trend.

Jedno małe słówko o  konsumpcji 
mięsa: większość produkowane-
go na  tej planecie podstawowe-
go pożywienia służy karmieniu 
zwierzyny rzeźnej. Każdego dnia 
wycina się lub spala coraz więk-
sze połacie tropikalnych lasów 
deszczowych na  rzecz produkcji 
mięsa. Ale my  nie potrzebujemy 
mięsa. Znaczna część społeczeń-
stwa żyje na  podobnym poziomie 
dzięki diecie wegetariańskiej. Kon-
sumpcja mięsa w bogatych krajach 
odpowiada za głód i wycinkę lasów 
w innych rejonach świata. Posiada-
my możliwość osiągnięcia mate-
rialnej satysfakcji nie niszcząc przy 
tym planety.

Jest to  jednym z  powodów, dla 
którego wspólnota ZEGG zdecy-
dowała dostarczać swym gościom 
i  rezydentom wyłącznie dania 
wegetariańskie. Nawet jeśli wie-
lu z  nich nie jest wegetarianami. 

Wielu ludzi wolałoby nie jeść żad-
nego mięsa w ogóle – chcieliby być 
weganami. 

Nie kupujemy jaj z ferm; nasi do-
stawcy to  regionalni rolnicy, któ-
rych kury żyją na wolności. Kawę 
sprowadzamy za  pośrednictwem 
Fair Trade, które gwarantuje ade-
kwatne płace dla swych producen-
tów, w  przeciwieństwie do  multi-
narodowych korporacji, które ich 
eksploatują. Naszym celem jest 
zmniejszenie naszej „złożoności” 
w  nieludzkiej produkcji spożyw-
czej. Jak to  tylko możliwe odma-
wiamy dóbr splamionych krwią 
i  cierpieniem zwierząt lub degra-
dujących środowisko. 

Naszym najwyższym priorytetem 
jest nasza własna produkcja jedze-
nia. Sadzimy ile się da uzupełnia-
jąc to  jedzeniem, które kupujemy 
w regionie. Jeśli nie ma takiej moż-
liwości, zaopatrujemy się poprzez 
Fair Trade i produkcję organiczną. 
Odmawiamy zakupu GMO.

Staramy się usprawnić lokalny 
dostęp do  wartościowego jedze-
nia. Udało nam się przekonać lo-
kalnego piekarza by  piekł dla nas 
chleb organiczny. Później zachęcał 
do niego każdego klienta. W 2004 
zaczęliśmy sami piec chleb i ciasto.

Gleba, ogród, ludzie pracujący 
tam i w kuchni... wszystko to war-
tościowe źródła. Dlatego kolejnym 
celem w ZEGG jest by jeść i kupo-
wać tylko to, czego nam naprawdę 
potrzeba. Staramy się rozwinąć 
świadomość prawdziwego gło-
du, by odróżnić go od tego, który 
jest substytutem innej potrzeby. 
Chcielibyśmy rozwinąć bardziej 
satysfakcjonującą kulturę, w  któ-
rej takie fałszywe poczucie „gło-
du” nie pojawia się, gdyż nasze 
prawdziwe potrzeby i  marzenia 
są  spełniane. Naszym celem nie 
jest powstrzymywanie się- raczej 
sensualne delektowanie. Nie szu-
kamy moralnej wyższości- raczej 
wyższej świadomości naszego po-
wiązania.

Świadomość w kuchni 

i na zakupach
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W  ZEGG jest kilka płaskich da-
chów bitumicznych, większość 
z  nich nieadekwatnie izolowana. 
Postanowiliśmy ocieplić je  i  do-
stosować do  krajobrazu na  tyle, 
na ile było to opłacalne i niezbęd-
ne w  celu ich utrzymania. Dachy 
uszczelnione zielenią zmniejszają 
utratę ciepła całego budynku o 500 
gram ogrzanego powietrza na m2 
rocznie. Jest to  szczególnie istot-
ne w  przypadku miast. Zielone 
dachy fi ltrują substancje odżyw-
cze od  zanieczyszczeń zawartych 
w deszczu, w ten sposób przyczy-
niając się do oczyszczenia wód po-
wierzchniowych i gruntowych.

Zielone dachy również spowalnia-
ją przedostawanie się wody do zie-
mi po ciężkich ulewach. W ciągu 
całego roku podłoże i  wegetacja 
uwalniają 75% wilgoci bezpośred-
nio do powietrza poprzez parowa-
nie. Na 2000 możliwe jest zaziele-
nienie około 50m2 dachu 10  cm 
warstwą podłoża, które może 
przechować około 1,5m3 wody 
po ciężkich ulewach z 30mm opa-
dem (=301/m2)

Wśród tych roślin, które nadają 
się do  hodowli na  wysokościach 
znajdują się prawdziwi artyści 
przetrwania, tacy, jak kostrzewa 
(festuca ovina  l.), angielski blu-
egrass (poa compressa) stokłosa 
bromes (bromus tectorum) i kilka 
roślin sedum. Tylko 0,5m2 niena-
ruszonej wegetacyjnie trawy ge-
neruje tlen potrzebny dla jednej 
osoby. Rozkład roślin potrzebuje 
tej samej ilości tlenu: dlatego jest 
to cykl zamknięty. 

W  celu zabezpieczenia zielonych 
dachów używamy przyjaznej dla 
środowiska, biodegradowalnej 

EPDM (gumy indiańskiej). Podło-
że to mieszanka gleby i pumeksu, 
lub gleby i muszli, która jest znacz-
nie lżejsza od zwykłej gleby, nawet 
jeśli jest całkiem nasączona, ale 
może przechować znacznie więcej 
wody (interesujący fakt dla analizy 
stresu). Zazielenianie chroni dach 
przed korodującym promieniowa-
niem UV i  ekstremalnymi skoka-
mi temperatury, przedłużając tym 
samym jego żywotność.

Zazielenianie fasad jest dużo tań-
sze, jako że nie trzeba martwić się 
o  sufi t i  o  podłoże. Dla bluszczu 
(hedera helix) kiwi (actinidia) wi-
norośli (vitis vinifera) knotweed 
(polygonum aviculare) clematis 
(c. Integrifolia) i wiciokrzewu (lo-
nicera japonica halliana) wystar-
czy kratownica. Pnącze z Wirginii 
(parthenocissus tricuspidata ve-
itchii) nie potrzebuje nawet tego. 
Pnącze z Wirginii, bluszcz, clema-
tis i  wiciokrzew preferują ściany 
nie nasłonecznione, a  winorośl 
i kiwi uwielbiają kąpiele słoneczne, 

przynajmniej w  naszym klimacie. 
Po  okresie aklimatyzacyjnym wi-
norośl staje się odporna na  susze 
dzięki bardzo długim korzeniom 
(do  40m.). Nasza winorośl rośnie 
na wysokość 8 m., racząc nas i pta-
ki smacznymi owocami.

Zazielenianie nie tylko upiększa 
fasadę, lecz również chroni przed 
skokami temperatur i  zacinający-
mi deszczami. Dodatkowo rośli-

ny te produkują tlen i zapewniają 
miejsca na  gniazda różnym pta-
kom i owadom.

Zazielenianie dachów 

i fasad

Grapevines lighten the somewhat massive façade of the ZEGG’s seminar building.
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Woda wspiera wszystkie cy-
kle życia na  ziemi. W  każ-

dej kropli wody mieszka boskość, 
której wszyscy służymy; tam też 
mieszka Życie, Dusza i  Pierwsza 
substancja – Woda – której grani-
cami i brzegami są naczynka wło-
skowate, które ją  rozprowadzają, 
i w których ona krąży. Pozwólcie, 
że streszczę to tak: zdrowe powie-
trze, pożywienie i  zdrowa woda 
razem wspierają nie tylko zdrowe 
ciało, ale także pozytywny ludzki 
charakter.” (Viktor Schauberger)

Woda jest niezwykle skompliko-
waną substancją. Jej znaczenie 
jako pierwiastka dającego życie 
jest wyrażone w niezliczonych mi-
tach. Starożytni fi lozofowie uznali 
wodę za jeden z fundamentalnych 
pierwiastków budujących ziemię 
razem z  ogniem, ziemią i  powie-
trzem. Nawet dziś, patrząc na wodę 
przez pryzmat naszej wiedzy na-
ukowej i opisując ją w kategoriach 
charakterystyk chemicznych, na-
dal podkreślamy fakt, że  całe ży-
cie wymaga wody. Zwłaszcza my, 
ludzie – nasze fi zjologiczne zapo-
trzebowanie na wodę wynosi 3 li-
try dziennie.

To  jak zaspokajamy tą  potrzebę, 
odgrywa kluczową rolę. Woda nie 
jest po  prostu wodą. Jest subtelna 
różnica pomiędzy piciem wody 
ze  źródła, a  piciem tej wody, która 

płynie w kranie i spływa do ścieków. 
Kiedy pijemy wodę ze źródła nasze 
nastawienie w  stosunku do  innych 
ludzi wokół nas, do  społeczeństwa 
i do natury podlega subtelnej zmia-
nie.

Już w  1933  r. Viktor Schauberger 
mówił o  tym, że  jest coś funda-
mentalnie złego w  naszym spo-
sobie traktowania wody. W  swo-
jej książce „Our Senseless Toil” 
(„Nasz bezsensowny znój”) pisał: 
„Przez ponad dziesięć lat woda 
gruntowa opadała tak szybko 
w obszarach zamieszkanych przez 
człowieka, że możemy z łatwością 
wyliczyć na  palcach jak szybko 
ludzie będą zmuszeni do  opusz-
czenia wyżej położonych miejsc 
zamieszkania, ponieważ nie bę-
dzie dłużej możliwe dostarczanie 
tam wody, lub koszt tego będzie 
niezwykle wysoki. Wraz z obniża-
jącym się poziomem wód grunto-
wych, wysychaniem studni i rzek, 
gleba, która ma nas żywić, umiera 
z pragnienia. W innych miejscach 
woda podnosi się, rzeki wychodzą 
ze  swoich brzegów, a  okolica za-
mienia się w bagno”.

Dziś (ponad 70 lat później!) nie-
dostatek i  zanieczyszczenie wody, 
w  połączeniu ze  zmianami kli-
matycznymi mają katastrofalny 
skutek na odnawianie się zasobów 
wody, stają się najbardziej palący-

mi problemami środowiska natu-
ralnego tego stulecia.

Patrząc globalnie 97% wszystkich 
zasobów wody stanowi woda mor-
ska. Jedynie 3% to  zasoby wody 
słodkiej. Z  tych 3%, aż 79% jest 
zmagazynowana w  pokrywie lo-
dowej i kolejne 20% stanowi woda 
gruntowa. Tylko 1% tych zasobów 
przypada na  słodkie wody po-
wierzchniowe. Te dane pokazują 
ograniczoną dostępność zapasów 
słodkiej wody przy jednoczesnym 
lawinowym wzroście zapotrzebo-
wania na wodę. Obecnie człowiek 
zużywa 50% dostępnej wody, po-
zostawiając roślinom i zwierzętom 
do podziału pozostałą połowę.

„Właściwe sposoby same popro-
wadzą nas z  powrotem na  łono 
natury, a  tym samym do  źró-
dła wszelkiego życia, do  zdrowej 
wody, która wyniesiona przez 
wewnętrzne moce, im wyżej tym 
lepiej, popłynie z  Matki Ziemi, 
kiedy dojrzeje do tego, aby to zro-
bić, czyli wtedy kiedy osiągnie 
optymalny fi zyczny skład i  kiedy 
nie będzie miała wyboru jak tylko 
opuścić ziemię“. (V. Schauberger)

Jako związek stworzony z  dwóch 
gazów wodoru i  tlenu, woda 
w  swojej czystej formie może być 
opisana jako tlenek wodoru. Ale 
woda nie jest tylko odrębną sub-

Woda – żyjąca substancja
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stancją, ponieważ posiada licz-
ne charakterystyki w  zależności 
od ośrodka czy organizmu, w któ-
rym się znajduje lub porusza.

Jako cząsteczka, woda posiada 
niezwykłą właściwość: potrafi  
łączyć się z  dużo większą liczbą 
pierwiastków i związków niż jaka-
kolwiek inna cząsteczka. Dlatego 
często jest określana jako uniwer-
salna substancja rozpuszczająca. 
Woda zachowuje się w  sposób, 
który ją  zdecydowanie odróżnia 
od  innych płynów. Podczas gdy 
płyny stają się gęstsze kiedy się 
je  ochładza, w  przypadku wody 
proces ten zachodzi tylko do tem-
peratury +4° Celsjusza (39.2 Fah-
renheit). Poniżej tej temperatu-
ry woda znów się rozszerza. Jest 
to  tak zwany „punkt anomalii”, 
który ma  kluczowe znaczenie dla 
jej mocy i  ma  decydujący wpływ 
na  jej jakość. Przy +4°C woda 
ma  największą gęstość – wynosi 
ona 0.99996 grama na  centymetr 
kw. – i jest praktycznie nieściśliwa 
(jej obojętność nie zmienia się pod 
ciśnieniem).

W  temperaturze 4°C woda osiąga 
największą energię i ma wtedy miej-
sce to  co  Schauberger określa sta-
nem obojętności. Innymi słowy, stan 
kiedy woda ma  najwyższy poziom 
swoich naturalnych właściwości 
zdrowotnych, żywotnych i  poten-
cjału zasilania życia zachodzi, kiedy 
jest w  stanie wewnętrznej równo-
wagi energetycznej, pod względem 
temperatury i neutralności.

“Innymi życiodajnymi właściwo-
ściami wody są  wysokie ciepło 
właściwe i  przewodnictwo ciepl-
ne, a  konkretnie jej właściwość 
i szybkość z jaką wchłania i oddaje 
ciepło. Oznacza to, że  wymaga-
ny jest duży wydatek energii, aby 
zmienić jej gęstość czy temperatu-
rę. Najniższy poziom na  krzywej 
wartości ciepła właściwego dla 
wody to  +37,5°C. To  znamienne, 
że  najniższe specyfi czne ciepło 
dla tej „nieorganicznej” substancji 
(do  osiągnięcia której wymagane 
jest największy wydatek ciepła lub 
zimna) jest tylko o  0,5°C wyższy 
niż normalna temperatura ciała 

człowieka. Ta  właściwość, która 
powoduje, że  woda jest odpor-
na na  nagłe zmiany temperatury, 
a  proszę pamiętać, że  nasza krew 
składa się z 90% wody, umożliwia 
nam wraz z  innymi zwierzętami 
i  stworzeniami przeżycie w  dość 
zmiennych warunkach cieplnych 
i  utrzymanie naszej wewnętrznej 
temperatury. Czysty przypadek, 
jak się nam mówi, czy jest to część 
inteligentnego mechanizmu sym-
biotycznego? Jeśli krew w naszym 
ciele miałaby niższą temperaturę, 
oznaczało by to, że w upalną pogo-
dę podgrzewałaby się dużo szyb-
ciej do momentu, kiedy zaczęłaby 
się rozkładać, lub zaczęłaby zama-
rzać, kiedy bylibyśmy wystawieni 
na wyjątkowo niskie temperatury”. 
(Callum Coats)

W  odróżnieniu do  wody z  ciek-
nącego źródła, prawdziwa woda 
źródlana ma  temperaturę +4°C. 
Woda zrodzona w chłodnym, roz-
proszonym świetle lasu zaczyna 
swoją długą podróż poprzez cykle 
wspierające życie w  postaci żyją-
cego przeźroczystego strumienia. 
Woda w  naturze zawsze ma  ten-
dencję, żeby płynąć w  ciemno-
ści lub w  rozproszonym świetle 
lasów, unikając niekorzystnych 
efektów bezpośredniego światła 
słonecznego. Wraz z  zwiększają-
cą się temperaturą i oświetleniem 
woda stopniowo traci swoje życio-
dajne właściwości, swoje zdrowie 
i  zdolność do  ożywiania otocze-
nia, przez które przepływa. Z cza-
sem, jak przekształca się w szeroką 
rzekę, staje się coraz bardziej męt-
na. Ale nawet wtedy jej mętność 
spełnia ważną rolę: chroni głębsze 
warstwy rzeki przed zbyt dużą ilo-
ścią ciepła i światła Słońca.

“Woda jest najbardziej kluczo-
wym elementem dla całego życia 
na Ziemi. Woda płynąca jako soki 
roślin, limfa czy krew jest źródłem 
życia naszej planety, życiodajnym 
płynem wszystkich organizmów, 
zarówno roślin, zwierzą jak i ludzi. 
Nasza egzystencja jest zatem nieod-
łącznie związana z jakością dostęp-
nej nam wody. Dla dobra naszego 
i naszych dzieci jest absolutnie ko-
nieczne abyśmy się poważnie za-

troszczyli o wodę, nie tylko w kon-
tekście naszego zdrowia, witalności 
czy jakości wody jaką pijemy, ale 
również w  kontekście jej źródeł 
i  przetwarzania jakiemu ona pod-
lega. Poza zaspokajaniem nasze-
go pragnienia, woda jest również 
używana do  uprawy wszystkiego 
co jemy. Jeśli chcemy żyć w zdrowiu 
i szczęściu, powinniśmy czcić wodę 
i  troszczyć się o  nią z  największą 
uwagą, o  tą która sama jest żyjącą 
częścią Ziemi”. (Callum Coats)

U  nas w  ZEGG, nasz system 
oczyszczania wody przeznaczony 
dla 300 mieszkańców, działa już 
od 1992 r. Woda, którą pobieramy 
na  własne potrzeby z  gruntu jest 
oczyszczana i  oddawana do  na-
turalnego obiegu. Po  tym jak nas 
napoi, umyje i  odświeży, spływa 
z  powrotem do  ziemi i  łączy się 
z wodami gruntowymi.

W  czasach globalizacji zdomino-
wanej przez fi rmy, w których woda 
została zdegradowana z  pozycji 
podstawowej ludzkiej potrzeby 
i  prawa, jedynie do  statusu towa-
ru, dostęp do dobrej wody nabiera 
innego znaczenia. Obstajemy przy 
naszym prawie do utrzymania na-
szych własnych źródeł wody i sta-
ramy się przekonać społeczność 
miasta Belzig, aby nie podążała 
w  ślady innych dużych niemiec-
kich miast, które sprzedają swoje 
wodociągi międzynarodowym 
fi rmom na  bandyckich warun-
kach, aby potem ponownie je wy-
dzierżawić od  tych samych fi rm, 
które w efekcie używają wody jako 
wartości spekulacyjnej, a wszystko 
to  robi się, aby oszczędzić na po-
datkach w  krótkiej perspektywie. 
Ważne jest dla nas podejście dba-
jące i  wyczulone na  takie sprawy 
w stosunku do wody.

Korzystamy również z  wody 
deszczowej do  podlewania roślin 
w  okresach suchej pogody. Zbie-
ranie deszczówki w  naszych ist-
niejących budynkach wymagałoby 
dużej i  kosztownej przebudowy. 
W nowych budynkach planujemy 
wykorzystanie wody deszczowej 
do  spłukiwania toalet, do  podle-
wania i do prania.
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Niezbędnym wymogiem eko-
logicznego wykorzystywa-

nia wody jest zdecentralizowany 
system, w  którym oczyszcza się 
zużytą wodę do takiej jakości, aby 
mogła być ponownie użyta.

Od 1992 r. wszystkie ścieki wodne 
z ZEGG są oczyszczane w oczysz-
czalni przy zastosowaniu natural-
nych procesów. Wymagany jest 
minimalny wysiłek techniczny. 
Do  oczyszczenia ścieków wytwa-
rzanych przez 300 mieszkańców 
potrzebny jest teren o powierzch-

ni 900  m². W  przeliczeniu na  1 
mieszkańca daje to  powierzchnię 
3m². Wykorzystanie nowszych 
metod dało by  nam możliwość 
zmniejszyć wymaganą powierzch-
nię do 1m² na osobę.

Pierwszym etapem jest me-
chaniczne oczyszczanie, które 
ma  miejsce w  kompostowniku. 
Jest to  alternatywne podejście 
w  stosunku do  korzystania z  tra-
dycyjnego zbiornika septyczne-
go. W  kompostowniku następu-
je przefi ltrowanie stałej materii, 

a  woda ściekowa jest poddana 
wstępnej obróbce mechanicznej 
i  częściowo biologicznej. W  od-
różnieniu do  popularnych zbior-
ników 3 komorowych, ten proces 
nie zamienia stałej materii w maź 
odchodów. Materia stała jest pod-
dana procesowi gnicia i po około 
dwóch latach może zostać wyko-
rzystana do  poprawy gleby jako 
wartościowy kompost. W ten spo-
sób zamyka się cykl żywieniowy.

Wstępnie oczyszczona woda ście-
kowa jest następnie przekazywana 

Widok na zarośla oczyszczalni ścieków.

Oczyszczanie ścieków 

i kompostowanie
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do kanału skąd jest zbierana i roz-
prowadzana. Stamtąd jest okreso-
wo wyprowadzana na  powierzch-
nię i  rozprowadzana na  fi ltrach 
oczyszczalni ścieków. Oczyszcza-
nie zachodzi w  fi ltrze ziemnym 
umieszczonym w ziemi, do które-
go ścieki przenikają pionowo.

Część wody wpływa z  powrotem 
do  kanału i  ponownie przecho-
dzi przez oczyszczalnię. Pozwala 
to  na  poprawę procesu usuwania 
zanieczyszczeń i  nie wymaga ko-
rzystania z  buforowego zbiorni-
ka. Zanieczyszczenia w  wodzie 
są rozkładane przez mikroorgani-
zmy żyjące w  wymiennym fi ltrze. 
W  trakcie całego procesu woda 
ściekowa jest nasycana tlenem 
(4-6mg/l O2). Takie natlenianie 
zwiększa moc oczyszczalni zapew-
niając jej prawie bezzapachowe 
funkcjonowanie.

W  oczyszczalni ścieków w  ZEGG 
używaliśmy głównie roślin produ-
kujących dużo biomasy, która może 
być potem regularnie koszona. 
Używane przez nas rośliny to: ja-
pońska trawa srebrna czy miskant 
chiński (Miscanthus sinesis), miej-

scowa odmiana popularnej trzciny 
(Phragmites pseudodonax), miej-
scowa odmiana wierzby – wierzba 
wiciowa (Salix viminalis) i  topola 
chińska (Populus simonii).

Woda otrzymywana z  oczysz-
czalni jest regularnie poddawana 
testom. Osiągamy wysoką jakość 
przez cały rok, a nawet w najzim-
niejszych okresach, kiedy tem-
peratury przez ponad 4 tygodnie 
sięgają -15°C.

Rośliny redukują zagęszczenie 
zanieczyszczeń do  poziomu, któ-
ry jest w  tym zakresie poniżej 
niemieckich wymogów, co  jest 
regularie kontrolowane. Model 
wykorzystywany w  ZEGG jest 
przeznaczony dla małych społecz-
ności i  dla domostw pozamiej-
skich, które nie należą do sieci wo-
dociągów i oczyszczalni. Pokazuje 
to proces oczyszczania wody, który 
dobrze wykorzystuje regenerujące 
moce natury. Takie oczyszczalnie 
również wzbogacają i  upiększają 
okolicę poprzez dodanie środowi-
ska bagiennego, stwarzając prze-
strzeń do życia dla wielu gatunków 
roślin i zwierząt.

Od listopada 2000 r. nasza oczysz-
czalnia ścieków była przedmiotem 
trzyletniego projektu badawczego. 
Celem badania było zoptyma-
lizowanie poziomu wydajności, 
co by pozwoliło na ponowne sze-
rokie wykorzystanie wody. Woda 
może być wykorzystywana 
do  podlewania ogrodów leśnych 
i terenów zielonych.

Projekt badawczy jest częścią 
wspólnego przedsięwzięcia ośrod-
ków badawczych i  fi rm w  Niem-
czech i  w  Meksyku. Częścią tego 
projektu jest zbadanie wpływu 
różnych stref klimatycznych 
i  znalezienie odpowiedzi na  wie-
le innych pytań. Mamy nadzieję, 
że wynik badań będzie można za-
stosować do  najróżniejszych stref 
klimatycznych i regionów geogra-
fi cznych.

Informacja: ÖKOTEC GmbH,
Rosa-Luxemburg-Str. 89
D – 14806 Belzig
Tel.: +49-33841/3889–0
fax: +49-33841/3889-10
E-mail: info@oekotec-gmbh.com
http://www.oekotec-gmbh.com/de

Waste Water Treatment Plant [brak podpisu PL]
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W  ZEGG dysponujemy ma-
łym zbiornikiem z  wodą 

przeciwpożarową, który mieści 
ok.  420 m3 wody. Rozpoczyna-
my powierzchniowe oczyszczanie 
wody przepuszczając ja  poprzez 
mały ziemny fi ltr umieszczony ra-
zem z  roślinami wodnymi, który 
fi ltruje wodę z  powrotem do  sta-
wu. Filtr ziemny stwarza możli-
wość życiodajnego środowiska 
wodnego dla wielu gatunków za-
mieszkujących stawy, wzmacniając 
tym samym siłę samooczyszczania 
wewnątrz zbiornika. Planujemy 
rozwijać tą  metodę biotopu bli-
skiego naturalnym stawom.

Opisana metoda oczyszczania nie 
jest wystarczająca w  czasie lata, 
kiedy wysokie temperatury przy-
ciągają mieszkańców i gości moż-
liwością kąpieli czy chęci odświe-
żenia się w upałach. Ponieważ nie 
chcemy używać chloru, zaczęliśmy 
poszukiwać skutecznych metod 
oczyszczania wody, które są przy-
jazne środowisku. To  poszukiwa-
nie doprowadziło nas do odkrycia 
różnych dobroczynnych skutków 
metody nazywanej „Skuteczne mi-
kroorganizmy” “Eff ective Micro
-Organisms” (EM) [patrz ramka].

Przez pierwsze dwa lata spędzone 
tutaj musieliśmy wymieniać wodę 
w stawie dwa razy do roku, bo tak 
dużo alg kwitło z  powodu dużej 
ilości składników odżywczych. 
W gorące dni, ekosystem czasami 
nie dawał sobie rady. Od roku 2000 
w stawie z wodą przeciwpożarową 
używamy „Skutecznych mikroor-
ganizmów”, a  próbki wody wysy-
łamy do  laboratoriów, aby spraw-
dzać jakość wody pod koniec lata, 
w  okresie kiedy normalnie stawy 
są  najbardziej zanieczyszczone. 
Każdego roku, testy udowadniał, 
że  nasza woda jest doskonałej ja-
kości, także pod względem higie-
nicznym.

Od  2000  r. zaczęliśmy do  stawów 
wprowadzać gatunki wzdręga, 
krasnopiórka (Scardinius erythro-
phthalmus) i  karpia (Cyprinus 
carpio), które to  jak dotąd świet-
nie się rozwijają, bez potrzeby do-
datkowego dokarmiania. Wzdręg 
żywi się głównie larwami koma-
rów i  owadami, które wpadają 
do stawu, podczas gdy karp głów-
nie żywi się algami, rozkładający-
mi się liśćmi i trawami, które pora-
stają dno. Wzdręg bardzo szybko 
się rozmnażał, w  związku z  czym 
postanowiliśmy sprowadzić oko-

nia (Perca fl uviatilis), aby utrzy-
mywał w  równowadze liczebność 
tego pierwszego.

Podczas czwartego roku naszego 
eksperymentu – kiedy już nie wy-
mienialiśmy wody – stało się jasne, 
że  bakteriologiczna jakość wody 
jest doskonała, ale efekt wizualny 
jest mniej zadowalający. Brzegi 
stawu były pokryte algami i dużo 
drobnych alg pływało w  wodzie, 
a  sama woda sprawiała wrażenie 
mętnej. Powodem był zwiększony 
poziom pH związany z  większą 
ilością składników odżywczych 
zawartych w  materii organicznej 
wprowadzonej do wody. Na przy-
kład na dnie stawu gromadziła się 
warstwa liści, które opadły z oko-
licznych drzew, a  które z  czasem 
ulegały procesowi gnicia w najgo-
rętszych okresach lata.

Latem 2003 roku, zdecydowaliśmy 
się kontynuować rozpoczęte prace 
dotyczące czyszczenia i konserwa-
cji stawu przy pomocy naturalne-
go łańcucha żywych organizmów. 
Odsączyliśmy cześć błota i  wy-
sypaliśmy część dna stawu, gdzie 
głębokość osiągała 2,30 m warstwą 
piasku o  grubości 10  cm. Daje 
to dobre siedlisko dla organizmów 

Naturalne oczyszczanie stawu

Pomysł na  Skuteczne Mikroor-
ganizmy rozstał stworzony przez 
Japończyka, profesora Higa. 
Pomysł polega na  tym, aby po-
łączyć ze sobą kultury mikroor-
ganizmów naturalnie występu-
jących w  środowisku i  użyć ich 
jako wysiew do  podniesienia 
mikrobiologicznej równowa-
gi w glebie i wśród roślin. Higa 
odkrył mikroorganizmy, które 
mogą występować w  miesza-
nych kulturach i  które fi zjolo-
gicznie pasują do  siebie. Kiedy 
takie kultury bakterii są  wpro-

wadzone do  naturalnego śro-
dowiska, uruchamia się proces 
synergii, potęgując jednostkowy 
dobroczynny wpływ. EM nie 
zawierają substancji syntetycz-
nych. Badanie prowadzone w Ja-
ponii i w innych częściach świata 
potwierdziły, że  wprowadzanie 
do gleby lub biotopu roślinnego 
Efektywnych Organizmów gene-
ralnie podnosiło witalność gleby 
i  roślin, jak również wydajność 
i jakość zbiorów. EM są całkowi-
cie nieszkodliwe dla ludzi i mogą 
być wykorzystywane zewnętrz-

nie do  leczenia chorób skóry 
i  wewnętrznie na  dolegliwości 
gastryczno-jelitowe.

Źródło zaopatrzenia w Efektyw-
ne Organizmy:
EMIKO,
Reinhard Mau, Gebr.-Burch
-Str.9, D-53881 Euskirchen-Kir-
chheim, 
tel. +49-2255/950733, 
fax: +49-2255/950734, lub: 
Gönna Pezely, Axstetter Str. 1, 
D-27628 Bramstedt, 
tel. +49-4746/6998

Skuteczne mikroorganizmy
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fi ltrujących wodę takich jak szcze-
żuja wielka (Anodonta cygnea) 
czy inne organizmy żywiące się 
osadami. W  pełni dojrzała szcze-
żuja wielka, która jest gatunkiem 
zagrożonym w  Niemczech, może 
odfi ltrować nawet do  2000 litrów 
wody dziennie. Osiąga rozmiar 
nawet do 25 cm i żyje aż do 300 lat, 
co  stawia ją  w  grupie najbardziej 
długowiecznych zwierząt na  tej 
planecie. Żywi się drobnymi pły-
wającymi glonami, a  do  budowy 
skorupy pobiera wapno z  wody, 
co  z  kolei obniża pH wody. Żyje 
w  relacji symbiotycznej z  małą 
rybką różanką (Rhodeus serice-
us amarus), polegając na  sobie 
nawzajem w  kwestii prokreacji. 

Jest jeszcze inny rodzaj mięczaka, 
który może fi ltrować wodę. Jest 
to  skójka malarzy (Unio picto-
rum), która jest również na  liście 
zagrożonych gatunków. Ponadto 
wprowadzono kiełba krótkowąse-
go (Gobio gobio), rybę żywiącą się 
osadami. Sprowadzenie mięcza-
ków może przyczynić się do utwo-
rzenia nowego siedliska dla tych 
zwierząt i może posłużyć jako pod-
stawa do ich ponownego wprowa-
dzenia do naturalnych biotopów.

Boczne ściany stawu stanowią 
„pastwisko“ dla ślimaka rzecznego 
żyworodka pospolitego (vivipa-
rus viviaparus) i  ślimaka zatocz-
ka rogowego (Planorbis corneus). 

W  jednym rogu akwenu planuje-
my zainstalować pływające grzędy 
roślin wodnych, aby oczyszczały 
wodę swoimi systemami korzenio-
wymi, dawały schronienie do od-
bycia tarła i dla wzrostu młodych 
ryb zapewniając również materię 
roślinną dla karpia.

W roku 2004 jakość wody jest na-
dal dobra i  cieszymy się setkami 
młodych ryb, a nawet sporą liczbą 
traszek grzebieniastych (Triturus 
cristatus). Z  naszego stawu prze-
nieśliśmy do  innych stawów i  je-
zior w okolicy kilkaset małych ryb 
i całkiem sporą liczbę dużych ryb. 
Niektóre z nich są na liście zagro-
żonych gatunków.

Zdecydowane stwierdzenie 
Hundertwassera jest dziś po-

wszechnie akceptowaną prawdą: 
toalety spłukiwane wodą ze  ście-
kami przenoszonymi przez wodę 
okazały się ekologicznym ślepym 
zaułkiem, i to pod wieloma wzglę-
dami. Niezwykle cenny materiał 
jakim jest nawóz naturalny jest 
wycofywany z  naturalnego obie-
gu, co prowadzi do tego, że gleby, 
z  powodu niedoboru składników 
odżywczych, muszą być wzbo-
gacane związkami chemicznymi. 
Jedna trzecia z  naszej drogocen-
nej wody pitnej jest używana jako 
środek transportu dla naszych eks-
krementów – około 20,000 litrów 
na  osobę rocznie. Rozwodnione 
odchody nie mogą być używane 
na  polach czy w  ogrodach. Jeśli 
wziąć pod uwagę koszt sieci kana-
lizacyjnej i  centralnej oczyszczal-
ni ścieków, których prowadzenie 
wymaga coraz większych kosztów, 
niezwykle skomplikowanej tech-
nologii wymagającej coraz więcej 
energii i  chemikaliów, to  można 
mówić również o  ekonomicznej 
ślepej uliczce. W  wielu przypad-
kach, toalety kompostowe stano-
wią prawdziwą alternatywę. Dużą 
ich zaletą jest to, że nie są zależne 
od wody pitnej, a poza tym ludzkie 
odchody z nieodłącznymi składni-
kami odżywczymi, głównie fosfo-

rem i azotem – zostaną ponownie 
wprowadzone do  obiegu składni-
ków odżywczych.

Istnieją dwa główne systemy su-
chych toalet: przez kompostowa-
nie tlenowe i  beztlenowe. Zdecy-
dowaliśmy się na rozkład tlenowy 
– rozpad z  zapasem powietrza / 
tlenu. Jest to  w  zasadzie ten sam 
proces kompostowania jaki odby-

wa się w glebie ogrodowej lub le-
śnej bez pomocy człowieka. Proces 
ten wymaga obecności tlenu i jest 
w przeważającej części bezwonny. 
Beztlenowy rozkład (w  którym 
nie ma  dostępu powietrza/tlenu) 
jest w  rzeczywistości procesem 
rozkładu (gnicia), uwalniającym 
śmierdzące gazy, które mogą być 
używane jako biogaz. Kał może 
zawierać wirusy i  jaja pasożytów 

(Helminthi ova). Czas trwania 
procesu rozkładu, jego tempera-
tura, wartość pH i  promieniowa-
nie UV to najważniejsze czynniki 
do zabicia patogenów żołądkowo-
jelitowych. Aby uzyskać produkt 
bezpieczny pod względem wy-
mogów higienicznych, odchody 
muszą być albo przechowywane 
przez dłuższy czas w  normalnych 
temperaturach przed ich użyciem, 

albo przechowywane przez krótszy 
czas w  wysokich temperaturach. 
Ten ostatni może być wspomagany 
przez kompostowanie beztlenowo
-ciepłolubne, którego temperatu-
ra może sięgać 70% razem z  in-
nymi organicznymi odpadkami. 
W  większości systemów po  roku 
lub dwóch magazynowania kom-
post jest bezpieczny do  wykorzy-
stania jako nawóz.

Toalety kompostowe

Toaleta kompostowa w ZEGG
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W  ZEGG zbudowaliśmy suchą 
toaletę w  1995 roku. Wybraliśmy 
system ciągły, podobny do  tzw. 
szwedzkiego zbiornika kompo-
stowego pochyłego. Od  wielu lat 
przekształcają one duże ilości od-
chodów, odpadów kuchennych 
oraz pudełek kartonowych na nie-
wielką ilość kompostu wysokiej 
jakości, który używamy do nawo-
żenia drzew owocowych. Toaleta 
wymaga bardzo niewielkiego na-
kładu pracy. Czasami w  okresach 
intensywnego używania jej doda-
jemy popiołu drzewnego z  pieca 
opalanego drewnem lub mączek 
skalnych, aby utrzymać odpo-
wiednie pH. Czasami stosujemy 
skuteczne mikroorganizmy (EM) 
celem wspierania procesu prze-
twarzania bakteryjnego. Główną 
rolę odgrywają grzyby, mikro-

organizmy i  robaki. W  żadnym 
momencie nie ma  potrzeby prze-
wracania stosu. Odchody z  wy-
soką zawartością azotu są  dobrze 
uzupełnione odpadkami takimi 
jak karton, resztki drzew i  resztki 
kuchenne, które mają wysoką za-
wartość potasu.
Nasza toaleta znajduje się w  le-
sie i  jest odizolowana od  wody 
gruntowej przez warstwy wodo-

szczelnego betonu wykonane-
go z  drobnego kruszywa. Każdy 
nadmiar wody infi ltracyjnej jest 
wybiórczo stosowany jako nawóz. 
Górna część toalety jest zbudo-
wana z drewna i sieci. Ze względu 
na  swoje malownicze położenie 
i  brak nieprzyjemnych zapachów, 
nasza sucha toaleta jest bardzo lu-
biana.

Stacja uzdatniania wody w czasie budowy 1992.

Odchody zamieniają się w gle-
bę, którą okłada się dachy.

Zamienia się w  trawnik, las 
i ogród. Odchody zamieniają się 
w złoto. To cudowne móc się tak 
bogacić.
Cykl zostaje zamknięty. Nie 
ma więcej odpadów, środowisko 
odżywa. Za  każdym razem kie-
dy używam angielskiej toalety 
spłukiwanej wodą, gryzie mnie 
sumienie, podobnie jak podczas 
podróży samochodem lub sa-
molotem.
Toalety spłukiwane wodą są jed-
ną z  wielu niebezpiecznych śle-
pych uliczek naszej cywilizacji: 

potwornego marnotrawienia 
czystej wody pitnej, żeby spłu-
kać trochę gówna i moczu. 1 kg 
cennych substancji tworzy 50 
litrów toksycznych odpadów, za-
nieczyszczając wody gruntowe, 
studnie, rzeki, jeziora i oceany.
Bezwzględna eksploatacja jest 
potęgowana przez marnotra-
wienie cennej substancji. Zie-
mia zostaje zubożona. Nawozy 
sztuczne nie są w żadnym stop-
niu adekwatnym substytutem.
Toaleta spłukiwana wodą: 1000 
gramów gówna zamienia się 
w  50.000 gramów odpadów – 
trucizny.
Toaleta humusowa: 1000 gra-
mów odchodów zamienia się 
w 50 gramów surowca – złota.
„A  dlaczego miałbym oddawać 
moje odchody i  zatruwać nimi 
środowisko?

Wolę zachować je  dla siebie 
i przekształcić je w złoto.
W  toaletach humusowych, od-
chody i  odpadki z  kuchni za-
mieniają się w  cenne zasoby, 
stanowiąc tylko 5% pierwotnej 
objętości i wagi.
Nie ma  mowy o  marnowaniu 
wody, braku kanalizacji, żad-
nych zarazkach chorobotwór-
czych, nie ma rozprzestrzeniania 
się epidemii, nie ma śmieci, nie 
ma zbiórki śmieci, nie ma latryn, 
nie ma  szamba, nie ma  trans-
portu obornika, nie ma  chemi-
kaliów, a  jest tańszy, bezwonny 
sposób na  przetwarzanie ście-
ków w  humus do  ponownego 
użycia“.
(Friedensreich Hundertwasser, 
z  Manifestu na  temat gówna, 
Wiedeń 1975)

Przekrój poprzeczny na konstrukcję toalety kompostowej
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Kiedy przejęliśmy ten teren 
w  1991 roku, wymieniliśmy 

zdezelowany i bardzo zanieczysz-
czający system ogrzewania (opa-
lany na węgiel brunatny). Wytwa-
rzanie ciepła w  ZEGG odbywa 
się w  zautomatyzowanej spalarni 
zrębków drewna, drewna z  na-
szych lasów.

Wykorzystując to odnawialne źró-
dło paliwa, zamykamy w ten spo-
sób cykl emisji CO2, co  oznacza, 
że  okoliczne lasy pochłaniają wy-
generowane spaliny i  przekształ-
cają je  w  tlen. Stacja ogrzewania 
ma wydajność wyjściową 875 kW. 
Dzięki zastosowaniu systemu od-
zysku ciepła i  dzięki optymaliza-
cjom technicznym, emisja zanie-
czyszczeń i obciążenie środowiska 
spowodowane przez nowy system 
wynosi tylko 20% wcześniejszego 
obciążenia powodowanego przez 
węgiel brunatny ogrzewający kotły 
centralnego ogrzewania. Popioły 
nie są  skażone i  są  używane jako 
nawóz w naszych ogrodach.

Instalacja może być również zasi-
lana biomasą typu trawa słoniowa 
lub inne rośliny z systemu oczysz-
czania ścieków. Od lata 2002 roku 
ZEGG współpracuje z  biurem 
inżynierii nad wprowadzeniem 
neutralnego pod względem emisji 
CO2 systemu wytwarzania energii 
elektrycznej.

Jednym z pomysłów, który pojawił 
się w trakcie procesu podejmowa-
nia decyzji, była instalacja nowego 
typu elektrowni termicznej opartej 
na  spalaniu drewna. Jednak małe 
jednostki wykorzystujące tę  tech-
nologię nie są  jeszcze technicznie 
dojrzałe do zastosowania w prak-
tyce, dlatego zdecydowaliśmy się 
poczekać zanim zainwestujemy 
w elektrownię obu generacji.

Wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych

Niektóre z  samochodów będą-
cych w posiadaniu wspólno-
ty ZEGG zostały przerobione 
na  zasilanie olejem roślinnym. 
Ogólnie rzecz biorąc, można 
to zrobić na prawie wszystkich 
silnikach wysokoprężnych, któ-
re mogą jeździć na  rzepaku, 
oleju słonecznikowym, sojo-
wym, kukurydzianym lub in-
nym nieprzetworzonym oleju.

Nie należy mylić oleju roślin-
nego z  Bio Dieselem. Bio Die-
sel wymaga energochłonnych 
proces trans-estryfi kacji, czy-
niąc go produktem o wątpliwej 
wartości ekologicznej. Znacz-
nie lepszy efekt smarowania 
dla wielu silników dają oleje 
roślinne: wydajność silnika 
jest podniesiona, a zużycie pa-
liwa spada i dochodzi do dużo 
mniejszego zużycia. Olej ro-
ślinny czyści wtryskiwacze pa-
liwa i pompę wtryskową, a tym 
samym zwiększa efektywno-
ści spalania. Emisja siarki jest 
ograniczona prawie do  zera, 
a emisja cząstek sadzy i CO2 jest 
zdecydowanie niższa. Olej ro-
ślinny jest produktem jadalnym 
i  w  100% biodegradowalnym. 
Jego wysoki punkt zapłonu 
umożliwia bezpieczne przecho-
wywanie jego dużych ilości bez 
żadnych specjalnych środków 
ostrożności. Olej roślinny nie 
podlega opodatkowaniu jak 
benzyna i  jest zasobem odna-
wialnym: jazda na oleju roślin-
nym jest więc tańsza i naturalna 
pod względem emisji CO2.

Jedyną wadą oleju roślinnego 
jest to, że nie nadaje się tak do-
brze do  rozruchu silnika zim-
nego ze względu na wzrost jego 
lepkości. Podczas eksploatacji 
takiego pojazdu zimą, koniecz-
ne jest wstępne podgrzanie ole-
ju. System ogrzewania zbior-
nika jest zasilany przez układ 
chłodzenia silnika.

Do  zimnego rozruchu silnika 
potrzebny jest dodatkowy mały 
zainstalowany w bagażniku po-
jazdu zbiornik oleju napędowe-
go, który można odłączyć ręcz-
nie po 2 do 4km.

Przeróbka może być wykonana 
tylko przy użyciu oryginalnych 
części. Nie modyfi kuje się sa-
mego silnika. TÜV (Niemiecka 
Agencja Inspekcji Technicznej) 
kontroluje czy ten dodatkowy 
zbiornik jest prawidłowo zain-
stalowany. Jeżeli samochód zo-
stanie wycofany, prawie wszyst-
kie części mogą być ponownie 
wykorzystane w  innych pojaz-
dach. Dlatego taką przeróbkę 
warto nawet zrobić w starszych 
pojazdach.

Mimo że  przeróbka jest sto-
sunkowo prosta do  wykona-
nia, większość autoryzowanych 
warsztatów nie ma  w  tym za-
kresie doświadczenia i  często 
niechętnie traktuje wszelkie 
takie zapytania. Niemniej jed-
nak istnieją już setki pojazdów 
(w  tym ciągników, ciężaró-
wek, samochodów osobowych, 

Samochody jeżdżą 
na oleju roślinnym
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W  celu zmniejszenia emisji CO2 
i  obniżenia kosztów związanych 
z  energią najbardziej rozsąd-
ne wydawało się inwestowanie 
w  izolację cieplną, co  pozwala 
zaoszczędzić od  100 do  130 kW. 
Zalecenia te są  wprowadzane 
w  życie. Ponieważ roczne zapo-
trzebowanie na  ciepło wynosi 
ponad 70kW, dzięki zastosowa-
niu izolacji termicznej i  uszczel-
nieniu okien i  elewacji możliwe 
są znaczne oszczędności.

Sposobem na  zmniejszenie kosz-
tów energii zawsze jest zmniejsze-
nie zapotrzebowania na  ogrzewa-

nie, ponieważ tak energia nie musi 
być w ogóle produkowana.

Również w fazie planowania prze-
widywany jest regulator szczyto-
wego wykorzystania jako sposób 
kontrolowania zapotrzebowania 
na  energię elektryczną. Pozwo-
li to  na  zaoszczędzenie nawet 
do  90% kosztów energii elek-
trycznej. Regulator szczytowego 
wykorzystania powoduje automa-
tyczne wyłączenie urządzeń elek-
trycznych na krótkie okresy czasu, 
w  odstępach, ilekroć obciążenie 
szczytowe zostanie osiągnięte.

W  celu decentralizacji systemu 
zaopatrzenia w  ciepłą wodę, kil-
ka lat temu jeden budynek został 
wyposażony w  panele słoneczne, 
a  w  2004  r. zostały zainstalowa-
ne dwa inne duże systemy. Mamy 
również małą 60kW spalarnię 
zrębków drewna, aby zapewnić 
ciepłą wodę w lecie. Pozwala nam 
to zamknąć dużą spalarnię w okre-
sie letnim, co  daje jej i  nam czas 
na wytchnienie.

Jesienią 2004 roku na jednym da-
chu skierowanym na południe za-
instalujemy 180 m² paneli fotowol-
taicznych, które będą produkować 
około 24 kW energii elektrycznej.

Podsumowując, emisja CO2 jest 
zrównoważona poprzez wykorzy-
stanie zasobów odnawialnych.

Info: ingenieure@andreas-schiller.com
http://www.andreas-schiller.com

Nadrzędnym zadaniem 
w  ZEGG jest izolacja ist-

niejących budynków, ochrona 
tych budynków i  radzenie sobie 
z  odziedziczonymi obciążeniami, 
takimi jak stare pokrycia dacho-
we zawierające cement azbestowy 
nazwyany eternitem. W  ramach 
naszych możliwości i  ograniczeń 
fi nansowych przerabiamy powo-
li budynek po  budynku. Każdego 
roku udaje nam się wymienić ce-
ment azbestowy na  nieszkodliwe 
materiały na  kilku dachach oraz 
poprawić izolację termiczną.

W większości przypadków korzy-
stamy z  włókien celulozowych, 
wykonanych ze  starych gazet. 
Są  one wdmuchiwane do  dachu 
i  innych przestrzeni. Drobinki 
włókien są odporne na ogień i za-
wierają mniej lub bardziej nieszko-

dliwe sole mineralne, co jednocze-
śnie chroni je  przed zwierzętami 
takimi jak gryzonie.

Możliwe jest wykonywanie izo-
lacji za pomocą wełny owczej lub 
włókien żyta, lnu czy konopi, ale 
te materiały są  znacznie droższe. 
Niedrogą alternatywą jest lekka 
glina zmieszana z  zrębkami. Nie 
kosztuje dużo, a oferuje doskonałą 
izolację z  drewnianymi zrębkami 
w glinie. Jest to dostępne cenowo, 
daje wspaniałą izolację termicz-
ną i  regulację wilgotności. Takie 
ściany są  w  całości wykonywane 
z  ziemi gliniastej. Jeśli używa się 
gotowej gliny, czas pracy może być 
znacznie skrócony, ale ślad eko-
logiczny jest większy ze  względu 
na  transport. Gotowe materia-
ły są  dostępne w  alternatywnych 
marketach budowlanych.

Dla wszystkich rodzajów prac 
wewnątrz lub na  zewnątrz bu-
dynków używamy drzewa, na  ile 
jest to możliwe z naszego regionu 
lub pozyskanego w  naszych la-
sach. Drzewo jest cięte i  przygo-
towane przez nasz mobilny tartak. 
W  naszych suchych warunkach 
klimatycznych drzewa rosną po-
woli, obdarowując nas drewnem 
o  doskonałej jakości. Wystarczy 
je powoskować lub poolejować na-
turalnymi preparatami, a  jeśli po-
zostawi się drewno bez zabezpie-
czenia, samo naturalnie wytworzy 
ochronną warstwę z warstwy ule-
gającej zwietrzeniu.

Drewno nie powinno być w kon-
takcie z  wilgotnym podłożem. 
Ulegnie uszkodzeniu, jeśli jest 
przemoczone. Jeśli jednak po  za-
wilgoceniu można je  ponownie 

Budowanie i izolowanie 

włóknami roślinnymi

jak również wysokoprężnych 
silników okrętowych), które 
z powodzeniem stosują tę tech-
nologię. W  ZEGG korzystamy 
z  4 samochodów typu diesel 
na  olej roślinny, który tan-

kujemy na  naszych własnych 
stacjach „olejowych”. Obecnie 
olej roślinny jest już dostęp-
ny na  niektórych powszechnie 
dostępnych stacjach benzyno-
wych.
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wysuszyć, wtedy drewno może 
znosić wilgoć bez problemów.

Ważne jest, aby wybrać odpo-
wiedni rodzaj drewna do  da-
nego zadania. Nasze nowo 
budowane stoły restauracyjne, 
które były powlekane tylko na-
turalnym woskiem, wykazały 
wysoką odporność na  zużycie 
przez wiele ludzi i  dzieci. Po-
siadają tylko z kilka rys. Na ta-
rasie mamy stare odnawiane 
leżaki z robinii akacjowej (Ro-
binia pseudoacacia). Robinia 
akacjowa ma  właściwości po-
równywalne z  drewnem teko-
wym, które jednak najczęściej 
jest produkowane w  wątpli-
wych ekologicznie i społecznie 
warunkach i  jest transporto-
wane na duże odległości.

Przy budowie nowych budyn-
ków polegamy na  gliniastej 
ziemi, drewnie i  szkle. Stara-
my się ograniczyć stosowanie 
cementu do  fundamentów 
i obszarów narażonych na wilgoć. 
Przy remontach wnętrz zaczęliśmy 
również używać gliny, ponieważ 
wpływa to  korzystnie na  tworze-
nie przyjemnego klimatu wnętrza. 
Ze  względu na  swoją zdolność 
dyfuzji, pokrywanie wapnem ga-

szonym części zewnętrznych jest 
bardzo dobrą alternatywą do  wy-
kańczania cementem.

Wiele okien w  naszych starych 
budynkach było oszklonych tylko 
pojedynczymi szybami. Ponieważ 

nowe okna są  bardzo drogie, 
w wielu przypadkach wybrali-
śmy po prostu dodanie drugiej 
szyby, która znacznie poprawi-
ła efektywność izolacji.
W  1997 roku postanowiliśmy 
również nie malować ram 
okiennych, ponieważ farba nie 
wytrzymywała długo, a  i  tak 
nie spełnia naszych standar-
dów ekologicznych. Każdego 
roku udaje nam się usunąć 
starą farbę i  lakier z kolejnych 
ram okiennych, które potem 
pokrywamy olejem, z  dużą 
pomocą naszych przyjaciół! 
Ten rodzaj zabiegu remonto-
wego jest dość czasochłonny, 
ale bardzo prosty i  w  dłuższej 
perspektywie oszczędza dużo 
czasu.

Do  wyłożenia nowych ścieżek 
używamy dużo naturalnego 
kamienia. Ponadto do  pokry-
wania nawierzchni na  tych 
terenach powszechnie używa 
się okrągłych kamyków żwiro-

wych z regionu Fläming. Technika 
wykładania nawierzchni należy 
do dawnych rzemiosł, które mamy 
nadzieję utrzymać przy życiu w re-
gionie Fläming.

Budowanie z  gliny jest starą 
techniką, która sprawdzi-

ła się pod wieloma względami. 
Ze  względu na  zwiększoną świa-
domości występowania trucizn 
środowiskowych w  naszym bez-
pośrednim sąsiedztwie, tj. naszych 
domach, ta technika przeżywa za-
służony renesans.

Glina, stosowana w  budownic-
twie, składa się głównie z minera-
łów ilastych z domieszką różnych 
wielkości ziarna (bardzo drob-
nych do  1mmØ). Glina doskona-
le spełnienia wymogi łagodniej-

szego obchodzenia się przyrodą. 
Glina sprzyja także oszczędzaniu 
energii: jest surowcem lokalnym 
i  łatwo dostępnym, wymaga nie-
wiele energii do  przetwarzania 
i  charakteryzuje się doskonałymi 
możliwości magazynowania ciepła 
i  izolowania (jeżeli jest połączona 
z materiałami organicznymi). Gli-
na jest wykorzystywana w  łazien-
kach w celu regulowania wilgotno-
ści, jak również w szklarniach jako 
środek magazynowania energii.

Glina zapewnia wilgotność po-
wietrza na  poziomie 50%, co  jest 

odczuwane przez człowieka jako 
bardzo przyjemne. Jeśli powietrze 
nagle staje się bardziej wilgotne, 
glina pochłania nadmiar wilgo-
ci, jeśli powietrze staje się suche, 
glina uwalnia parę wodną do po-
mieszczenia.

Rozbiórka nowoczesnych, dobrze 
izolowanych budynków pozosta-
wia duże ilości niebezpiecznych 
odpadów, które muszą być zabez-
pieczone, ponieważ ich składowa-
nie nie jest ekologicznie neutralne 
i  może grozić skażeniem. Z  kolei 
na  miejscu zburzonego budynku 

Izolowanie zrębkami drewnianymi w glinie

Budowanie z gliny
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z  gliny można bezpiecznie upra-
wiać warzywa lub ponownie wy-
korzystać glinę do zbudowania 
nowej konstrukcji. Glina może być 
używana w  połączeniu z  innymi 
naturalnymi materiałami, takimi 
jak kamień naturalny, drewno lub 
słoma. Jednak coraz częściej jest łą-
czony ze szkłem i stalą, pokazując 
swoje powszechne zastosowania 
i  pozytywny wkład do  tworzenia 
przyjemnego klimatu pomieszcze-
nia. Budynki z gliny mogą swoim 
wyglądem przyciągać nostalgiczne 
wspomnienia, ale projekty kon-
strukcji mogą być również wiew-
ne i  artystyczne i  przyczyniać się 
do  uwypuklenia nowoczesnej ar-
chitektury.

Glina jest tania i  ekologiczna, ale 
dość czasochłonna w  budownie. 
Obecnie do  obróbki gliny stosuje 
są nowe technologie, dzięki czemu 
jest łatwa w użyciu i bardziej kon-
kurencyjna w stosunku do innych 
prefabrykatów budowlanych.

W  wyniku szeregu warsztatów 
budowania z  gliny od  1998 roku 
na  terenie ZEGG powstało kilka 
budynków z gliny. Glina była rów-
nież z  dużym powodzeniem sto-
sowana do  renowacji istniejących 
budynków. Wspólna jadalnia, sala 
seminaryjna i  kilka pomieszczeń 
mieszkalnych otrzymało wykoń-
czenie z  gliny. Część była malo-
wana farbą wapienno-kazeinową, 
część pozostawiono w  kolorach 
ziemi od  białych poprzez wszyst-
kie odcienie żółtego, ochrę, poma-
rańcz i  czerwony. Ściany naszego 
pawilonu mandalowego zostały 
wykorzystane jako miejsce do wy-
próbowywania różnych technik 
i  metod – ubijanej ziemi, wytła-
czania wzorów, sieci, zastosowania 
lekkiej gliny wzmacnianej włók-
nami drzewnymi, cegły glinianej 
i  mieszanki ziemi i  słomy często 
wykończonych różnymi rodzajami 
faktur itp. Wszystko jest połączo-
ne w harmonijną całość.

Suche toalety na  zewnątrz mają 
ściany z  konstrukcji drewnianej 
wypełnianej lekką gliną. W  dru-
giej sali jadalnej, sufi t został ufor-
mowany w formie kopuły, zarów-
no ze  względów konstrukcyjnych 
jak i  estetycznych – poprawy kli-
matu pomieszczenia. Piec opala-
ny drewnem został zbudowany 
z  cegły z  gliny, a  obok naszego 
„wiejskiego placu”, znajduje się 
obecnie dobrze izolowana i  pięk-
nie urządzona toaleta zbudowana 
z gliny i drzewa. Jedna z sal semi-
naryjnych i duża łaźnia publiczna 
zostały otynkowane kilkoma war-
stwami wykończenia z  gliny wy-
znaczając nowy standard renowa-
cji w ZEGG.

Każdego roku organizujemy 
warsztaty budowy z gliny, podczas 
którego doświadczeni nauczyciele 
uczą tego ekscytującego sposobu 
budowania i  praktycznych umie-
jętności.

Jednen z pawilonów mandalowych w ZEGG z różnymi artystycznymi sposobami budowania z gliny

Budowanie Budowanie 

z glinyz gliny
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Pawilony w  kształcie mandali 
to okrągłe budynki z samono-

śnym dachem, w którym wszystkie 
krokwie dźwigają taki sam odsetek 
masy. Dzięki temu obciążenie nie 
jest przekazywane na słupy nośne, 
ale jest spiralnie rozprowadzane 
na  zewnątrz po  nieskończonym 
kole. Szybkość ścinania jest ważna 
i nie ma potrzeby mocowania be-
lek na obwodzie, aby zabezpieczyć 
pale nośne przed odśrodkowym 
rozpieraniem przez krokwie. Ob-
ciążenie występujące w dowolnym 
miejscu dachu jest przekazywane 
do  wszystkich krokwi budowli 
zgodnie z zasadą dynamiki.
Przy tego typu konstrukcji moż-
liwe jest budowanie dachów sa-
monośnych o średnicy od 3 do 20 
metrów.
Układ jest bardzo różny w  zależ-
ności od  liczby potrzebnych kro-

kwi – niezbędne minimum to trzy 
krokwie, ale możliwa jest każda 
większa liczba biorąc pod uwagę 
siłę nośną krokwi i ich kształt.

Dachy mandalowe mają złożoną 
strukturę, w której każda krokiew 
jest równie ważna dla stabilno-
ści całości. Każda mała zmiana, 
taka jak w punkt podparcia w we-
wnętrznym kręgu, liczba lub wy-
trzymałości dźwigarów lub roz-
miar otworu w środku) ma wpływ 
na  cały układ. W  pewnym sensie 
ten typ konstrukcji metaforycz-
nie ilustruje pewne podstawowe 
aspekty życia zbiorowego.

Pierwsze trzy okrągłe domki 
z mandalowym typem konstrukcji 
dachu w ZEGG zostały zbudowa-
ne w roku 1998. Pomysł się przyjął, 
tak że teraz jest wiele z takich do-

„Są  tak blisko innych, a  przez 
szereg lat zrastają się ze sobą two-
rząc zamkniętą ścianę z „oknami 
i drzwiami” – jeden żywy orga-
nizm, zdolny do udzielenia czło-
wiekowi schronienia w  swoim 
wnętrzu.

Nadaje się do  tego wiele gatun-
ków drzew. Najszybciej rosną 
wierzby (Salix), ale mają też 
najniższą średnią długość życia. 
Wierzby rozwijają bujnie się kie-
dy rosną z sadzonki.”
(Kirsch „Naturbauten aus leben-
den Gehölzen”)

W  marcu 1996  r. w  ZEGG zo-
stała zasadzona pierwsza wierz-
bowa kopuła, tuż obok naszego 
pubu.

Wierzby zostały zebrane wokół 
naszego stawu do  oczyszczania 
ścieków. Latem żyjący budynek jest 
atrakcyjną, zacienioną altanką.
Pędy wierzby mogą być splecio-
ne w  jedno ciało lub mogą być 
połączone śrubami z innymi pę-
dami: naruszenie miazgi i moco-
wanie spowoduje, żę połączą się 
na stałe.

W  1997 roku we  współpracy 
z  centrum edukacji dorosłych 
w Belzig dwa prysznice na wol-
nym powietrzu zostały osłonię-
te ogrodzeniami wykonanymi 
z  wierzbowych sadzonek. Wio-
sną ogrodzenia zagęszczają się 
i  tworzą osłonę zapewniającą 
prywatność. Zimna woda spły-
wająca spod prysznica nawad-

nia je, a  ich system korzeniowy 
oczyszcza zużytą wodę.

Aby zbudować takie altanki lub 
ogrodzenia, wystarczy zasa-
dzić sadzonki wierzby w  ziemi 
na  głębokości 15-20 centyme-
trów. Sadzonki powinny być 
wsadzone do  ziemi zanim po-
jawią się młode i  powinny być 
regularnie podlewane. Wierzby 
wymagają wilgotnego miejsca 
i należy je podlewać podczas su-
szy. Na żyjące żywopłoty dobrze 
nadaje się także klon. Jest łatwy 
w  pielęgnacji i  był powszechne 
stosowany do  tego celu w Wiel-
kiej Brytanii. Po kilku latach takie 
żywopłoty mogą się bardzo zagę-
ścić. Ze  względu na  małą liczbę 
opadów atmosferycznych w  na-
szej strefi e klimatycznej, żyjące 
budynki były rzadkością. Jednak 
od  początku ubiegłego wieku 
sporo takich żyjących konstruk-
cji tworzono w  Anglii, Francji 
i szczególnie w Niemczech.

Żyjące budynki z wierzb 
i innych drzew

Pawilony w kształcie 

mandali
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mów w całych Niemczech i Szwaj-
carii. Później dodane zostały ścia-
ny z gliny wypalanej na słońcu tak, 
aby osłonić wnętrza przed wido-
kiem z  zewnątrz i  żeby je  ochro-

nić przed wiatrem. W  2000 roku 
skonstruowaliśmy budowlę z  po-
dwójnym dachem mandalowym, 
w  całości z  bali pochodzących 
z naszej ziemi. Te dwa zachodzące 
na siebie dachy wspierają się wza-
jemnie za pośrednictwem łączącej 
krokwi.

Słupy podtrzymujące ciężar kon-
strukcji są  osadzone są  w  piasku 
na  głębokości 1 metra. Dla tego 
typu budynku fundament nie jest 
wymagany. Drzewo zostało ścięte 
w  czasie, który tradycyjni rolnicy 
uważają, za  najbardziej sprzyjają-
cy. Dodatkowo drewno pokrywa 
się sadzą, która jest wytwarzana 

przez paleniska usytuowane po-
środku budowli, a  także przez 
a  glinę wypalaną na  słońcu i  jej 
właściwości regulacji wilgotności. 
Latem domki służyły jako kuchnie 
dla obozowisk namiotowych.

Graham Brown założył fi rmę 
i opatentował w Wielkiej Brytanii 
ten typ konstrukcji.

Graham Brown, 
Out of nowhere , Easter Tearie, 
Darnaway, 
Rorres Morray, IV 36 Ost, 
tel / fax: 01309-641650, 
e-mail: oon@aol.com, 
http://www.outof-nowhere.com.

Budowa dachu
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Konstrukcja tych chat opiera się 
na  trójkątach równobocznych. 
Trójkąt jest najbardziej stabilną 
forma, trójkąta równoboczny 
można wykorzystać do  budo-
wy kopuły lub chaty jak to  jest 
przedstawione poniżej. Pod-
stawowa forma to  czworościan 
o  bokach mierzących około 
sześciu metrów. Te większe trój-
kąty są  przedzielone w  połowie 
na mniejsze o bokach o długości 
trzech metrów. Kolejna połowa 
stanowi wysokość podłogi, która 
jest umiejscowiona około 1,20 m 
nad ziemią. Chatki nie wyma-
gają fundamentów: konstrukcja 
po prostu siedzi na kamiennych 
płytach.

Projekt został opracowany 
w  Auroville – dużej, wspólno-
cie duchowej w Indiach – i miał 
na  celu zapewnienie taniego 
i  prostego mieszkania w  klima-
cie tropikalnym. Zwieńczeniem 
chaty było tradycyjne pokrycie 
z liści palmowych. W regionach 
tropikalnych chaty sprawdzają 
się idealnie, jak hamaki zawie-
rzone w powietrzu i dzięki temu 
przyjemnie chłodne. W  okre-
sach monsunowych są  wystar-
czająco wysoko, chroniąc przed 
zalaniem.

Od  1998 roku zbudowaliśmy 
dwie takie chaty na  naszym te-
renie. Podstawowa konstrukcja 
jest zrobiona z robinii akacjowej 
(Robinia pseudoacacia) rosnącej 
tu  na  naszej ziemi. Dostosowu-
jąc chaty do naszych warunków 
klimatycznych jednego z  da-
chów został wykonany z  drew-

na, a  inne są  pokryte gontem 
bitumicznym. Chaty są  wyko-
rzystywane do  różnego rodza-
ju medytacji. Druga z  nich jest 
faktycznie udoskonalaną wersją 
pierwszej: ma sześciokątny dach 
wystający na  zewnątrz tak, aby 

zapewnić ochronę bocznych 
skrzydeł. Ze  względu na  niższy 
poziom podłogi jest również 
bardziej przestronna. Na  górze 
pokryta jest drewnem.

Trójkątne Chaty z Auroville

Trójkątna chata w ZEGG.
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Callum Coats pisze: “Jesteśmy 
(...) zmuszeni przyznać, że na-

sze obecne ideały i  systemy war-
tości nie przyniosły nam utopii. 
Mimo że  dokonano ogromnych 
udoskonaleń w wielu dziedzinach 
ludzkiej działalności i współczują-
cego zrozumienia, wbrew ciągłym 
obietnicom uzdrowienia, świat 
człowieka jest nadal w  ciągłym 
chaosie, gospodarczo i  społecz-
nie, i w pełni sprzeczności. Szerzy 
się nietolerancja mężczyzn w sto-
sunku do kobiet, sekty przeciwko 
sekcie, narodu przeciw narodowi. 
Bogaci są  komfortowo oddziele-
ni pasem buforowym przed coraz 
większym ubóstwem, a  najbied-
niejsi sąsiadują z  tymi o  pełnych 
brzuchach, które są równie wielkie 
jak rozdęte brzuchy głodujących.

Fałsz kumuluje się na fałszu i jed-
no oszustwo za drugim jest narzu-
cona nam przez tych, którzy dążą 
do  dostosowywania wydarzenia 
dla własnej korzyści, jednocześnie 
kontrolując każdy aspekt naszego 
życia, pogrążając nas w  bezna-
dziejnych długach.

Nie jesteśmy osamotnieni w  na-
szych niepokojach, a  ten stan 
walki, rozdźwięku i duchowej nie-
stabilności jest również odzwier-
ciedlony w  obrazie coraz bardziej 
chorej i obolałej Natury, która jest 
w  stanie podgorączkowym i  drży 
pomiędzy rekordowymi falami 
gorąca a  rekordowymi chłodami. 
Matka Ziemia jest obecnie na eta-
pie, kiedy ze  wszystkimi siłami 
w swoim władaniu, dąży do przy-
wrócenia swojej równowagi i zdro-
wia, zmagając się z coraz bardziej 
gwałtownymi burzami, pogrążając 
się w katastrofalnych powodziach, 
prażąc w niszczycielskich suszach, 
niknąc w pochłaniających wszyst-
ko pożarach i  drżąc w  rozdziera-
jących trzęsieniach ziemi. Matka 
Natura jest osaczona ze  wszyst-
kich stron przez te przerażające 
wydarzenia, a my mamy czelność 

nazwać ich naturalnymi, obwinia-
jąc Naturę za to, za co my sami je-
steśmy odpowiedzialni. Nie może 
być wątpliwości, że jesteśmy praw-
dziwym źródłem tych katastro-
falnych wydarzeń. To  nie są  akty 
„Siły Wyższej”, ale występki bez-
pośrednio związane z bezsensow-
nymi działaniami ludzkości”.

Musimy działać szybko, jeśli chce-
my uniknąć najgorszego. Niektó-
re kroki w  kierunku wizji sprzy-
jającego życia, można znaleźć 
w  książce „Subcoma” autorstwa 
szwajcara P.M. (Patrz bibliografi a). 
To za czym w niej zatęskniłam jest 
silniejsza świadomość czynnika 
ludzkiego. Dlaczego nasi przod-
kowie zaczęli niszczyć Ziemię 
i siebie? To pytanie wymaga odpo-
wiedzi na  wszystkich poziomach, 
zanim będziemy mogli mieć na-
dzieję na bardziej pokojowy i spra-
wiedliwy świat.

Z mojego punktu widzenia, musi-
my być zaangażowani i silni i mu-
simy działać na trzech poziomach:

• Potrzebujemy masowo zalesiać 
Ziemię. Powody zostały już 
przedstawione na  łamach tej 
broszury.

• Musimy tworzyć miejsca, 
w  których będą się odbywać 
prace i badania na świadomym 
rozwiązaniem przemocowego 
potencjału człowieka.

• Potrzebujemy ludzi i organiza-
cji do użycia dźwigni fi nanso-
wej w ośrodkach władzy, gdzie 
planuje się i  przygotowuje się 
wojny. Przykładem tego typu 
działalności jest praca wykona-
na przez niezliczone organiza-
cje pozarządowe. Innym waż-
nym zadaniem jest dystrybucja 
rzetelnej informacji.

Zaangażowanie do  pracy na  każ-
dym z  tych poziomów jest nie-
zbędne dla naszego wspólnego 
przeżycia. Osoby pracujące w któ-
rejkolwiek z  tych dziedzin po-
winny również mieć świadomość, 
co robią inni i powinny być goto-
we do współpracy z nimi.

Epilog: Nie ma czasu do stracenia

Globalne zalesienie jest niezbędne do podtrzymania życia na Ziemi.
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Zalesianie musi odbywać się na ca-
łej planecie. Dla mnie społecz-
ne i  wspólnotowe sposoby życia 
są kluczem do drugiego poziomu, 
przezwyciężenia skłonność ludz-
kości do  przemocy. Społeczności 
są tam, gdzie ludzie mogą `się wy-
prostować” i, co ważniejsze, gdzie 
dzieci mogą dorastać wolne i  nie 
łamane.

Innym głównym tematem, który 
może i  musi być uwzględniony 
we  wspólnotach formach życia, 
jest strach. Możemy jedynie dzia-
łać bez użycia przemocy, jeśli je-
steśmy świadomi i  bierzemy od-
powiedzialność za  nasz strach. 
Strach rodzi tylko przemoc ra-
sową i  skłonność do  przemocy. 
Ludzie, którzy jeszcze nie stawili 
czoła własnemu strachowi są łatwi 
do  kontrolowania i  zdominowa-
nia. Ich nieświadome lęki czynią 
ich podatnymi na  manipulację 
i podporządkowanie się przestęp-
czym reżimom i  ich rozkazom. 
„Strach musi być usunięty z  po-
wierzchni ziemi”, jak powiedział 
Michaił Gorbaczow zanim upadł 
mur berliński.

Jest wiele powodów tej skłonności 
do  przemocy i  wszystkie muszą 
być brane pod uwagę, ale omówie-
nie ich wszystkich przekroczyło-
by zakres tej broszury. ZEGG jest 
jednym z tych miejsc, gdzie ludzki 
potencjał do aktów przemocy jest 
badany, przepracowywany i  stop-
niowo przezwyciężany.

Na  ekologicznym poziomie, 
można zachować wiele zasobów, 
a ogólna konsumpcja musi być ob-
niżona, abyśmy mogli ponownie 
doświadczyć, jak niewielu dóbr 
materialnych rzeczywiście potrze-
bujemy dla szczęścia (kluczową 
kwestią tutaj jest: zmniejszenie za-
stępczych gratyfi kacji) To  dlatego 
mieszkam we  wspólnocie od  po-
nad 20 lat.

Od  czasów wojny w  Afganistanie 
wiemy, że  wojna absolutnie nie 
jest ostatecznością w  polityce, ale 
integralną częścią strategii mającej 
na  celu wyegzekwowania tej po-
lityki. Większość wojen jest pro-

wadzona przez agresywne narody 
neoliberalne narzucające politykę 
dopasowaną do rynku.

Wojny i przygotowanie ich w umy-
słach ludzi polega na  tej ludzkiej 
skłonności do przemocy. Jeśli więc 
pracujemy nad przekroczeniem 
tego, to  jesteśmy na  dobrej, dłu-
goterminowej drodze to  pozba-
wienia przemocy i wojny ich bazy. 
Ale nie powinniśmy zapominać, 
że  polityka zna wiele sposobów 
na  kreowanie atmosfery zagro-
żenia, a  tym samym wzmacnia 
skłonności do przemocy. Oznacza 
to, że  konieczne jest jednocze-
sne działanie na  obu poziomach: 
długoterminowe wyeliminowanie 
przemocy w nas samych, i odpor-
ność na  przyszłe polityczne mo-
carstwa.

Wojna w Iraku całkowicie złama-
ła prawo narodów. Decyzję o niej 
podjęto na  długo przed, zgodnie 
z amerykańskim dążeniami do he-
gemonii i  była uzasadnieniem 
wielu kłamstw, które teraz już nie 
są  brane pod uwagę. Imponujące 
ogólnoświatowe protesty prze-
ciwko tej wojnie były przez wielu 
postrzegane jako światło na końcu 
tunelu. Jest nadzieję, że  protesty 
antywojenne rozwiną się w  po-
zytywne działania i  promowanie 
nowej drogi życia. Jedyną szansą 
tego ruchu na  rzecz zwiększe-
nia globalnej równości, pokoju, 
stabilności i  zaufania, jest możli-
wość przekształcenia tego ruchu 
w  podejście pełne współczucia. 
A  jeśli podniesiona będzie kwe-
stia innego sposobu życia, tym 
sposobem życia jet ten, w którym 
nie ma miejsca na wojnę. Ta praca 
zaczyna się w wszystkich naszych 
relacjach i w naszym codziennym 
życiu, kiedy odmawiamy kupowa-
nia, tego co  jest oferowane przez 
rządzących – ich towarów lub, jak 
powiedział Arundhati Roy, ich wi-
zji, koncepcji i idei.

Dla mnie ostatnie zmiany w oko-
licy otaczającej ZEGG, na  terenie 
Hoher Fläming, pokazują drogę 
w  przyszłość, w  aspekcie orga-
nizacji regionalnej i  regionalne-
go zaspokajania podstawowych 

potrzeb, takich jak mieszkania, 
woda, energia elektryczna i ciepl-
na – a może nawet niektóre z nie-
materialnych potrzeb, takie jak 
bezpieczeństwo, przyjaźń, kontakt 
i  miłości. To  może być miejsce, 
gdzie pewien rodzaj regionalnej 
samowystarczalność może być 
zrealizowany, który jest tak pilnie 
potrzebny dla przyszłych pokoleń, 
które jednocześnie są w interakcji 
z tym co na zewnątrz.

Achim Ecker, 45, jest rezy-
dentem wspólnoty ZEGG 
odkąd ona istnieje od  1991 
roku. Wcześniej przez wiele 
lat mieszkał w różnych przy-
gotowawczych projektach 
wspólnotowych. W  ZEGG 
pracuje jako rezydent eko-
log i  nieustannie zachwyca 
społeczności sadząc piękne 
krzewy i  drzewa. Jego wizja 
lokalnie dostosowanej per-
makultury jest wzmacniana 
przez świadomość natural-
nych procesów zachodzących 
na terenie ZEGG.

Dodatkowo pracuje jako mo-
derator FORUM i lider grupy 
w obszarze rozwoju człowie-
ka. Jego polityczne zaanga-
żowanie w różnych częściach 
świata umocniło świado-
mość, że  dla naszego prze-
trwania ważne jest stworze-
nie autonomicznej struktury 
regionalnej, która jest zarów-
no społecznie i  ekologicznie 
zrównoważona.
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Skrót ZEGG oznacza Zentrum 
für Experimentelle Gesellscha-

ft sgestaltung (Eksperymentale 
Centrum Projektu Kulturowego).

Centrum zostało założone w 1991 
roku po  wielu latach przygoto-
wań przez grupę zaangażowanych 
osób. Jej początki sięgają 1978 
roku i  południowych Niemiec. 
Jest usytuowane 80 kilometrów 
na  południowy-zachód od  Berli-
na, na  terenie 15 ha. Celem było 
– i  nadal jest – tworzenie mię-
dzynarodowego centrum spotkań 
i badań, w którym mogą być roz-
wijane alternatywne społeczne 
i  ekologiczne modele zrównowa-
żonego stylu życia.

Dodatkowo, ZEGG okazał się być 
bardzo zróżnicowanym centrum 
kultury, miejscem spotkań dla 
całego regionu i  centrum dzia-
łającym w  sieci wspólnot i  osób 
zaangażowanych na rzecz pokoju, 
ekologii i poszukiwania rozwiązań 
dla ludzkiego współistnienia.

Dziś wspólnota liczy 80 osób do-
rosłych i  dzieci, i  przeszła wie-
le zmian: od  pierwotnie bar-
dzo jednorodnej pionierskiej 
grupy do  sieci osób zaangażo-
wanych w  wiele inicjatyw, grup 
aktywnych w  sferze duchowej 
i  politycznej, przedsiębiorczej, ar-
tystycznej i  alternatywnych kon-
cepcji. Łączy ich chęć znalezienia 
nowych form społecznych do do-
świadczania i przeżywania intym-
ności i miłości wolnej od zazdro-
ści i  strachu, która jest realizacją 
pokoju wewnętrznego i zewnętrz-
nego.

Dążeniem z  głębokiego poziomu 
jest stworzenie wspólnoty celowej 
prowadzącej centrum spotkań 
i  wspierania życia wspólnotowe-
go. Te dwa cele określają, w  jaki 
sposób korzystamy z naszej ziemi 
i jak organizujemy cały rok. W le-
cie społeczność głównie dzieli się 

swoim życiem z  wieloma gość-
mi i  organizuje wiele seminariów 
i  konferencji. Mieszkańcy ZEGG 
postrzegają to  jako swoje zada-
nie polityczne: swobodnie dzielą 
się swoimi pomysłami i doświad-
czeniem, a  jednocześnie pozosta-
ją otwarci na  zewnątrz szukając 
inspiracji i  wymiany. W  zimie 
wspólnota kieruje się do wewnątrz 
i koncentruje się głównie na swo-
im wzajemnym rozwoju, na  po-
głębianiu swojej komunikacji we-
wnętrznej, na rozwijaniu wspólnej 
wizji i na różnych innych tematach 
badawczych.

Wspólnota organizuje swoją pracę 
w  odrębnych grupach odpowie-
dzialnych za  kuchnię, organizację 
konferencji, opiekę nad dziećmi, 
ogród, prace budowlane i kształto-
wanie krajobrazu. W dużej mierze 
te grupy funkcjonują niezależnie 
od  siebie. Decyzje dotyczące ca-
łej społeczności przygotowywane 
są przez “Radę 13” – panel w któ-
rym reprezentowane są  wszystkie 
grupy. Zalecenia tej rady są  uwa-
żane za  przyjęte, jeśli żaden inny 
człowiek wspólnoty nie sprzeciwia 
się lub jeżeli są  one zatwierdzo-
ne przez Zgromadzenie Plenar-
ne – Zgromadzenie wszystkich 
członków społeczności. Sesja jest 
najwyższym organem decyzyjnym 
wspólnoty i  podejmuje decyzje 
tylko wtedy, gdy został osiągnięty 
konsensus.

Aby nabyć teren i budynki na nim 
położone, społeczność utworzyła 
fi rmę zarejestrowaną jako ZEGG 
Ltd. Jest to podmiot prawny, któ-
ry kupił teren i  obiekty na  nim 
położone, i  jest ich właścicielem. 
ZEGG Ltd. z  kolei wynajmuje 
mieszkania mieszkańcom, jak też 
sale i  pomieszczenia dla innych 
przedsiębiorstw znajdujących się 
na tym terenie. Firma ZEGG Ltd. 
organizuje również seminaria 
i  konferencje biznesowe, a  także 
wynajmem sal i  pokoi, za  co  po-

biera opłaty, co generuje większość 
dochodów ZEGG jest. Wszyscy 
członkowie ZEGG podejmują się 
wolontariatu na  konferencjach 
i obozów, aby wytworzyć wspólny 
dochód.

Firmy i  mieszkańcy są  indywi-
dualnie odpowiedzialni za  swoje 
potrzeby fi nansowe. Niektórzy 
mieszkańcy są  zatrudnieni przez 
ZEGG Ltd., inni pracują jakoś 
wolni strzelcy lub uruchamiają 
własne fi rmy zlokalizowane na te-
renie ZEGG lub poza nim.

Wspólnota spotyka się wspól-
nie i  pracuje przy okazji różnych 
działań i  inicjatyw – np.  podczas 
“Niedzielnych poranków “ służą-
cych psychologicznej lub ducho-
wej, na  spotkaniach plenarnych 
służących wymianie informacji 
i  podejmowaniu decyzji, sezono-
wych uroczystościach, wydarze-
niach muzycznych i  artystycz-
nych, na  tańce, saunę, wycieczki 
fi lozofi czne, wspólne gotowanie 
i posiłki i na wspólną pracę. Naj-
ważniejszą formą spotkania się 
z innymi jest Forum – zrytualizo-
wana i  bardzo kreatywna forma 
komunikacji praktykowana przez 
naszą społeczność.

Forum stwarza przestrzeń, w któ-
rej myśli, emocje i  motywacje 
mogą być prezentowane i podzie-
lane. Promuje ona przejrzystość 
w  obszarach miłości i  związku, 
daje możliwość przyjrzenia się 
władzy i  strukturom decyzyjnym, 
które się realizują. Dla nas Fo-
rum jest niezbędnym elementem 
w  rozwoju samowiedzy i  tworze-
nia klimatu zaufania we wspólno-
cie.

Kontakt: ZEGG,
Rosa-Luxemburg-Str. 89,
14806 Belzig
telefon: +49-33841-59510
email: empfang@zegg.de
http:/www.zegg.de

Czym jest ZEGG?
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Zrównoważony rozwój:
Lovelock, JE: Gaja: Nowe spoj-
rzenie na życie na Ziemi “, OUP, 
Oxford, ISBN: 0192862189 P.m.; 
Subcoma, ISBN 3-907522-19-2

Las, drzewa:
Th oma, Ludwig: Dich sah dich 
wachsen..., ISBN 3-901727-00-0
Julius, Frits H.: Bäume und Pla-
neten, ISBN 3-7725-0843-X
Hageneder, Fred, Geist der Bäu-
me, ISBN 3-89060-449-8
Eggmann, Verena / Steiner, Ber-
nd; Baumzeit, ISBN 3-85932-
171-4
Olof Alexandersson: Living Wa-
ter; Gill & Macmillan (Książki 
Gateway), Dublin, Irlandia, 1982, 
ISBN 0-946551-57-X
Callum Coats: Living Energies; 
Gill & Macmillan (książki Ga-
teway), Dublin, Irlandia, 1996, 
ISBN 0-7171-3307-9;
Schauberger Wiktor; Unsere Sin-
nlose Aubeit, ISBN 3-902262-00-1

Permakultura: 
One Straw Revolution, Masanobu 
Fukuoka, Rodale
An Introduction to Permacultu-
re, Bill Mollison
Permaculture Designer´s Manu-
al, Bill Mollison
A Western Permaculture Manual, 
David Browned
Gardening for the Future of the 
Earth, Howard Shapiro
Robert Hart, Forest Garden, w 
miękkiej okładce, 24 strony, 1991 
Wydawca:  Inst. for Social Inven-
tions , ISBN: 0948826231
Filmy o Sepp Holzer, Masanobu 
Fukuoka itp:
Crystal Lake Video, Dorfstr.19, 
D - 14806 Hagelberg, http://www.
crystal-lake-video.de

Efektywne Mikroorganizmy:
For a Sustainable Agriculture and 
Environment, dr Teruo Higa, dr 
James F. Parr,  International Na-
ture Farming Research Center, 
Atami, Japonia, 1994

Toalety kompostowe:
Th e Humanure Handbook , JC 
Jenkins, 1994
Jenkins Publishing, PO Box 607, 
Grove City, Pensylwania 16127
Th e Toilet Papers, sim Van der 
Ryn
Th e Composting Toilet System 
Book , Carol Steinfeld

Budowle z ziemi:
Neues Bauen mit Lehm, An-
ne-Louise Huber, 1997, Öko-
buchverlag, D-Staufen
Der Lehmbau, Richard Niemeyer, 
1946, Ökobuchverlag, D-Staufen 
Lehmbaufi bel,
Müller / Frigutsch / Schul-
tze, 1947, Hochschule Weimar, 
D-Weimar
Lehm-Fachwerk, Leszner / Stein, 
1987, R. Müller, GmbH D-Köln
Lehmbau-Handbuch, Minke, 
1994, Ökobuchverlag, D-Staufen
Naturbaustoff  Lehm, Schillberg 
/ Knieriemen, 1993, AT-Verlag, 
CH-Aarau
Lehmbau für Architekten und 
Ingenieure, Schneider / Schwim-
mann / Bruck ner, 1996, Werner
-Verlag, D-Düsseldorf
Żyjące konstrukcje:
Das Weidenbaubuch - Kalberer / 

Remann, AT Verlag w Szwajca-
rii 1999

Naturbauten aus lebenden 
Gehölzen - Kirsch, OLV,-
Xanten 1996

Ekowioski:
Globalny Ecovillage 

Network-Europe (GEN
-Europe); 

http://www.gen-europe.org
Ważne informacje o globalizacji 

korporacyjnej:
GATSwatch: www.gatswatch.org
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