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Urbanista E!hart Hahn chce prze!szta"ci# dawne 
tereny wojs!owe w pierwsze na $wiecie e!ologicz-
ne miasto. Na brandenburs!iej pustyni powstaje wizja 
miasta przysz"o#ci. 

Roland Mischke

E co City Wünsdorf niedaleko Zos-
sen, 40 km na po!udnie od Berlina, 
istnieje jak na razie jedynie na 
planach. Jego dzielnice mieszkalne 
maj" by# zgrupowane wokó! zielo-
nego centrum, a jasne domy b$d" 
mia!y pastelowe elewacje. Miasto 
ma zajmowa# obszar 90 ha, !"czna 
powierzchnia terenów ogrodowych 
to 25 ha, a szklarni 3,5 ha.

Brandenburskie piaski pokry-
je czarna gleba z %yznego koryta 
Amazonki. Wykorzystywana b$dzie 
równie% biomasa z odpadów wytwa-
rzanych przez mieszka&ców, która 
po wymieszaniu ze s!om" pos!u%y 

jako biokompost do nawo%enia.
Mieszka&cy, których ma by# oko!o 

10 tys., b$d" samowystarczalni i prawie 
niezale%ni od globalnego importu ener-
gii, produktów i surowców. B$d" cz$'ci" 
regionalnej gospodarki obiegu zamkni$-
tego, w której zostanie przywrócony bliski 
zwi"zek cz!owieka z przyrod". Mieszka&cy 
Wünsdorf b$d" pili i jedli przede wszyst-
kim to, co sami wyprodukuj".

Najwa%niejszym punktem Eco City 
b$dzie stacja ekologiczna, w której ma by# 
zlokalizowane m.in. centrum turystyczne. 

W sercu miasta b$d" si$ zbiega# wszystkie 
przep!ywy zarówno energii, jak i surow-
ców, b$d" tu stale monitorowane, przetwa-
rzane i wprowadzane do zamkni$tego obie-
gu ekologicznego organizmu miejskiego.

Wody gruntowe, powierzchniowe oraz 
deszczówka b$d" w 100 proc. wykorzystywa-
ne w rolnictwie miejskim i ogrodach, a tak%e 
do ch!odzenia mieszka&. Wype!ni" równie% 
cieki wodne, sadzawki i stawy rybne.

Samochody b$d" zaparkowane poza 
miastem, po jego obszarze mieszka&cy b$-
d" si$ porusza# na rowerach oraz pojazda-
mi elektrycznymi. Zaopatrzenie w energi$ 
zapewni" inteligentne sieci energetyczne 
i wysokowydajne systemy magazynowania 
energii. Mieszka&cy miasta b$d" pocho-
dzi# z ca!ego 'wiata, kilka lat pracy i nauki 
w tym miejscu pozwoli im na budow$ 
niezale%nych miast ekologicznych w swo-
ich krajach.

POST$P I OCHRONA 
%RODOWIS&A 
Globalne zu%ycie surowców i energii stale 
ro'nie. Wielkim wyzwaniem dla ludzko'ci 
b$dzie pogodzenie wzrostu gospodarczego 
z ochron" 'rodowiska naturalnego. Miasto 
zbudowane na brandenburskich piaskach 
ma da# odpowied( na wa%ne pytania. Jak 
mo%na po!"czy# post$p i ochron$ 'rodo-
wiska naturalnego? W jaki sposób dzia!a 
zrównowa%ona gospodarka?

Eco City Wünsdorf znajduje si$ nadal 
w fazie planowania, miasto ma powsta# 
w ci"gu najbli%szych kilku lat. Wymagania 
urz$dowe ju% zosta!y spe!nione. Za projekt 
odpowiada Ekhart Hahn, który kilkadzie-
si"t lat wyk!ada! urbanistyk$ na uniwersy-
tetach w Berlinie i Dortmundzie, obecnie 
jest wyk!adowc" na chi&skich i japo&skich 
uczelniach. 

– Ekomiasta zapewni" nam przetrwanie 
– mówi 76-letni urbanista. – W wielu kra-
jach, zw!aszcza w Azji, potrzeba ich budo-
wy jest ogromna. Wünsdorf b$dzie wzorem 
do na'ladowania na ca!ym 'wiecie.

W 2016 r. Hahn za!o%y! International 
Campus Eco City (ICEC). Projekt zosta! po-
zytywnie przyj$ty przez du%" cz$'# z oko!o 
6 tys. osób mieszkaj"cych w Wünsdorf 

oraz biznes. Wspar!y go te% w!adze Bran-
denburgii.

Dzi$ki hojnej darowi(nie od osoby 
prywatnej mo%liwe by!o stworzenie biura 
koordynacyjnego. McKinsey i inne fi rmy 
obserwuj" projekt, a Allianz Stiftungsfo-
rum zamierza aktywnie w!"czy# si$ w jego 
realizacj$. 

– Firmy zorientowa!y si$, %e w Wünsdorf 
powstaje rynek przysz!o'ci, nowa prze-
strze& i jako'# %ycia – mówi Hahn.

Pierwszym krokiem jest inwestycja 
w grunty i zagospodarowanie przestrzeni, 
jej koszt to 30 mln euro. ICEC wspó!pracuje 
z biurem w Singapurze, które opracowa!o 
zupe!nie nowy system zaopatrzenia w wo-
d$. W'ród specjalistów ICEC s" eksperci ds. 
rolnictwa miejskiego, architekci krajobra-
zu, prekursorzy w dziedzinie planowania 
biologiczno-budowlanego, urbani'ci oraz 
arty'ci. 

– Wszystkie nasze koncepcje zrówno-
wa%onego rozwoju s" sprawdzone – mówi 
Ekhart Hahn.

Hahn jest uwa%any za prekursora 
osadnictwa ekologicznego w Niemczech, 
które zacz"! propagowa# ju% 40 lat temu. 
Ide$ Eco City promuje m.in. honorowy 
przewodnicz"cy Klubu Rzymskiego Ernst 
Ulrich von Weizsäcker, by!y przewodni-
cz"cy Bundestagu Wolfgang Thierse oraz 
aktorka Eva Mattes.

RUCH „PI'T&I DLA 
PRZYSZ(O%CI” NIE JEST 
ROZWI'ZANIEM 
– Ekologiczna przebudowa miast jest klu-
czowym zadaniem ludzko'ci w XXI w. 
– twierdzi Hahn. – Ale nasze czasy nie 
przynosz" dobrych rozwi"za&. Nie wystar-
czy sprosta# globalnym wyzwaniom, takim 

Plan!na!przysz"o#$

ECO CITY WÜNSDORF 
SAMOWYSTARCZALNE MIASTO

• Plany Eco City 
Wünsdorf, miasta 
przysz"o#$i 40 km na 
po"udnie od Berlina 
RYS. JOAQUIN BUSCH !"#

• W 1994 r. Wünsdorf opu#ci"o 40 tys. 
Rosjan, przez dekady stacjonowali tu 
radzieccy %o"enierze FOT. PATRICK PLEUL$AP
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Wac!aw Radziwinowicz

Z naczenie przywrócenia 
pe!ni praw delegacji ro-
syjskiej w Zgromadzeniu 
Parlamentarnym Rady 
Europy (ZPRE) propa-

ganda kremlowska wyt!umaczy!a 
swojemu narodowi prostym prze-
kazem. Po pierwsze, Rosja na scenie 
europejskiej pokona!a Ukrain". Po 
drugie, jak to wyrazi!a Olga Skabie-
jewa, korespondentka kana!u Ros-
sija 1 w Strasburgu, kwestia Krymu 
w oczach Zachodu jest „ostatecznie 
zamkni"ta”. 

G20 
Kolejn# rado$% rz#dz#cym Rosj# 
sprawi!o tournée W!adimira Puti-
na po spotkaniach ze $wiatowymi 
przywódcami w czasie szczytu G20 
w japo&skiej Osace. Uda!o mu si" 
zaprosi% Donalda Trumpa, Emma-
nuela Macrona i Angel" Merkel do 
Moskwy na $wi"towanie 75. roczni-
cy zwyci"stwa nad Niemcami. Nikt 
z nich zaproszenia nie zaakceptowa! 
ostatecznie, ale nikt te' go nie odrzu-
ci!. Wi"c 9 maja 2020 r. prezydenci 
Francji, USA i kanclerz Niemiec b"d# 
pewnie z trybuny pod Mauzoleum 
Lenina podziwia% pot"g" armii, 
która okupuje Krym i wojuje na 
wschodzie Ukrainy.

Paradoksem jest to, 'e Zachód 
odchodzi od polityki izolowania 
pa&stwa Putina akurat w momencie, 
kiedy ona zaczyna przynosi% efekty. 
Celem sankcji i innych restrykcji, 
w tym pozbawienia Rosjan prawa 
g!osu w ZPRE, by!o przecie' wp!y-
ni"cie na postaw" spo!ecze&stwa 
rosyjskiego tak, by sk!oni!o swoich 
przywódców do zmiany post"powa-
nia. Nie udawa!o si" to, kiedy roda-
ków Putina ogarn#! powszechny 
patriotyczny entuzjazm wywo!any 
„krymnaszem”. Notowania gospo-
darza Kremla przez lata nie spada!y 
z niebotycznego poziomu, naród sta! 
murem za przywódc#.

Za!ama!y si" dopiero przed 
rokiem, kiedy w!adze drastycznie 
podnios!y wiek emerytalny. Dzi$ 
ju' szósty rok z rz"du trwa spadek 
realnych dochodów spo!ecze&stwa, 
ro$nie bieda i wywo!any kryzysem 
pesymizm. Putinowi wierzy nieco 
ponad 30 proc. rodaków, co jest 
poziomem rekordowo niskim. 
Coraz cz"$ciej dochodzi do $mia!ych 
lokalnych protestów wywo!anych 
decyzjami w!adz.

Badacze rosyjscy mówi# o tym, 
'e nastroje i postawy Rosjan staj# 
si" inne od tych, do których Putin 
przywyk!. 

– Na naszych oczach zachodz# 
niesamowite zmiany w $wiadomo$ci 
ludzi – ocenia socjolog Anastasja 
Nikolska, która od lat prowadzi sze-
roko zakrojone badania nastrojów 

obywateli w wielu regionach Fede-
racji.

Szanowany za swoje wcze$niejsze 
prognozy, które okaza!y si" trafne, 
profesor Walerij So!owiej z Mo-
skiewskiego Pa&stwowego Instytutu 
Stosunków Mi"dzynarodowych 
w wywiadzie dla agencji interneto-
wej Meduza zapowiedzia!: „W 2020 r. 
b"dziemy mie% wielki ogólnokrajo-
wy kryzys polityczny. Potrwa ze dwa 
lata i zako&czy si" zmian# re'imu”.

POMOCNA D!O" 
Takich g!osów ekspertów dochodzi 
w Moskwy bardzo wiele. Pesymizm 
ogarnia te' przedstawicieli w!adz. 
Aleksiej Kudrin, od lat bliski Pu-
tinowi szef Izby Obrachunkowej 
(odpowiednik NIK), w wywiadzie dla 
pa&stwowej telewizji Pierwyj Kana! 
trzy tygodnie temu ostrzeg!, 'e bieda 
szerz#ca si" w kraju mo'e doprowa-
dzi% do „wybuchu spo!ecznego”.

W tej sytuacji mo'na oceni%, 'e 
parlamentarzy$ci europejscy podali 
pomocn# d!o& znajduj#cemu si" 
w opa!ach gospodarzowi Kremla. 
Francuzi czy Niemcy byli za powro-
tem Rosjan do ZPRE, bo kierowali 
si" wzgl"dami „humanitarnymi”. 
Ale w rzeczywisto$ci poddali si" 
szanta'owi. Politycy ukrai&scy 
usi!owali odwie$% swych kolegów 
europejskich od przywrócenia Rosji 
do Zgromadzenia. I wtedy s!yszeli 
od nich, 'e Moskwa grozi!a, i' nadal 
odsuni"ta od udzia!u w pracach 
ZPRE w ogóle wycofa si" z Rady 
Europy. A wtedy 145 mln Rosjan nie 
b"dzie ju' mog!o odwo!ywa% si" od 
wyroków dzia!aj#cych „na telefon” 
od w!adz s#dów do Europejskiego 
Trybuna!u Praw Cz!owieka. 

Obywatele Federacji s# rzeczy-
wi$cie najcz"stszymi klientami 
s"dziów europejskich. Czwarta 
cz"$% spraw rozpatrzonych przez 
Trybuna! w 2018 r. dotyczy!a skarg 
obywateli Federacji Rosyjskiej na 

swoje pa&stwo (w 96 proc. przy-
padków s"dziowie przyznali racj" 
skar'#cym si"). Przez ubieg!y rok 
do s#du europejskiego wp!yn"!o 
12 tys. nowych pozwów od Rosjan 
(te' rekord). Najcz"$ciej dotycz# 
one stosowania tortur, nieludzkich 
warunków w wi"zieniach, niespra-
wiedliwych wyroków.

Politycy rosyjscy, domagaj#c 
si" przywrócenia ich krajowi praw 
w ZPRE, potraktowali w!asnych oby-
wateli jak zak!adników, a kolegów 
z Europy postawili przed trudnym 
moralnym wyborem. To Europej-
czycy mieli teraz zdecydowa%, czy 
trwa% w obronie krzywdzonej przez 
s#siada Ukrainy, czy te' odda% 
zwyk!ych obywateli Rosji na pastw" 
ich brutalnego pa&stwa bez 'adnej 
ochrony przed samowol# ojczystej 
w!adzy. Wybór by! tym trudniejszy, 
'e w Moskwie od dawna mówi si", 
i' ewentualne wyj$cie Rosji z Rady 
Europy pozwoli krajowi wróci% do 
ulubionej kary $mierci. Ta cyniczna 
gra Kremla okaza!a si" skuteczna.

PRZYWILEJ MOS#WY 
Moskwa, trzeba przyzna%, sprawnie 
wyp!aca swoim obywatelom przy-
znane im przez s"dziów europej-
skich odszkodowania. Ale na tym 
poprzestaje. Nie spe!nia zdecydowa-
nej wi"kszo$ci wydanych przez nich 
zalece& dotycz#cych usprawnienia 
pracy s#dów, wykorzeniania sto-
sowania tortur przez policjantów, 
zaprzestania przewo'enia wi"(niów 
w nieludzkich warunkach itd.

Rosja jako jedyny kraj nale'#cy 
do Rady Europy da!a sobie w prawo 
niewype!niania werdyktów Try-
buna!u Europejskiego. Sta!o si" to 
w 2015 r., kiedy delegacja rosyjska 
by!a odsuni"ta od prac ZPRE. Teraz 
Rosjanie wracaj# do Zgromadzenia, 
ale nikt im nie mówi o konieczno$ci 
rezygnacji z przywileju, który sami 
sobie przyznali.

W Moskwie procedury i insty-
tucje polityczne, takie jak parla-
menty czy trybuna!y, uwa'ane s# 
za „maskarad"” i puste „rytua!y”. 
Zupe!nie bezwstydnie wyrazi! to 
niedawno W!adys!aw Surkow, jeden 
z g!ównych architektów polityki 
rosyjskiej i bodaj g!ówny kremlow-
ski ideolog. W obszernym artykule 
programowym okre$li!, 'e Rosja 
„przej"!a z Zachodu” i wywiesi!a na 
swoich fasadach te szyldy, ale tylko 
dla pozoru, po to, by „u nas by!o, jak 
u wszystkich, 'eby ró'nice mi"dzy 
nami a nimi tak bardzo nie rzuca!y 
si" w oczy i ich nie straszy!y”. 

„One s# tylko czym$ w rodzaju 
garniturów wizytowych, w których 
idzie si" w go$ci, a u siebie odzie-
wamy si" po domowemu” – napisa! 
Surkow, pokazuj#c, jak lekcewa'#ce 
jest podej$cie Moskwy do takich za-
chodnich $wiecide!ek jak parlament.

Przywracaj#c Rosjan do pracy 
w ZPRE, cho% ci na jot" nie zmienili 
swego post"powania wobec Ukrainy, 
Europejczycy zgodnie z wywodami 
Surkowa zupe!nie za darmo skroili 
Putinowi nowy garnitur wizytowy. l

W"Rosji"o"Unii

Europejczycy s!roili 
Putinowi wizytowy garnitur

jak redukcja zu'ycia tworzyw sztucznych, 
mobilno$% elektryczna, izolacja termiczna 
itp. Potrzebna jest wizja, która naprawd" 
zostanie zrealizowana. Potrzebny jest 
wzór do na$ladowania.

Hahn spotka! si" ostatnio na konferen-
cji z kilkoma laureatami Nagrody Nobla, 
którzy ubolewali, 'e jest wiele pomys!ów, 
ale brakuje planów ich realizacji. Hahn 
uwa'a, 'e aktywi$ci z ruchu „Pi#tki dla 
przysz!o$ci” s# odwa'ni, „ale nie maj# 
pomys!ów na rozwi#zanie problemów”. 
Pewnym siebie g!osem doda!: – My mamy 
rozwi#zanie równie' na radzenie sobie ze 
zmianami klimatycznymi.

Dlaczego akurat Wünsdorf, miejsce 
kszta!towane przez wojsko od ponad 
100 lat? Zacz"!o si" od pruskich koszar, po-
ligonów wojskowych i szko!y piechoty. Pod-
czas pierwszej wojny $wiatowej Wünsdorf 
by! siedzib# Reichswehry. W 1935 r. wiosk" 
przej"li narodowi socjali$ci i przenie$li 
tam Naczelne Dowództwo Wehrmachtu. 
Pod koniec wojny w 1945 r. wkroczy!a tam 
Armia Czerwona, to st#d dowództwo woj-
skowe sowieckich si! zbrojnych dowodzi!o 
bitw# o Berlin. Wünsdorf przez prawie 
50 lat by! obszarem zamkni"tym, dost"p-
nym tylko dla mieszka&ców miasta 
z przepustk#. Po wycofaniu si" ponad 
40 tys. Rosjan w 1994 r. pozosta!o przera'a-
j#ce miasto, cz"$ciowo zaminowane, ze ska-
'on# ziemi# i zatrutym olejem nap"dowym 
jeziorem Großer Wünsdorfer See.

– Miasto wojskowe stanie si" miastem 
pokoju – mówi Hahn. – Znajduj# si" 
w nim budynki, które mo'na wykorzy-
sta% w mie$cie-kampusie. Jego po!o'enie 
na brandenburskiej pustyni sprawia, 'e 
w sposób szczególny spe!nia za!o'enia 
naszego projektu. Tutaj w!a$nie poka'e-
my, 'e dzielnice miast przysz!o$ci maj# 
budow" przypominaj#c# komórki i mog# 
powsta% gdziekolwiek.

Poj"cie komórki odnosi si" do po!#cze-
nia w sie% systemów: ciep!a z g!"bi ziemi, 
energii ze s!o&ca, recyklingu wody i dosko-
na!ego wewn"trznego obiegu sk!adników 
od'ywczych. Ekhart Hahn jest przekona-
ny, 'e za kilka lat miasta nie b"d# ju' wyko-
rzystywa% energii ze (róde! kopalnych.

– Zasoby, których potrzebujemy do 
'ycia, zostan# w sposób zdecentralizowa-
ny powi#zane ze sob# w obr"bie dzielnic 
– mówi Hahn. – Idea nowego rodzaju 
mobilno$ci wi#'e si" z miastem krótkich 
dystansów, obszarami dla rowerzystów 
i pieszych, targami warzywnymi, ma!ymi 
sklepami. Gospodarka lokalna opiera si" na 
mikrostrukturach i kulturze s#siedztwa.

W Wünsdorf ma by% produkowane 
80 proc. zapotrzebowania na warzywa, 
zio!a i owoce w mie$cie. 

– Przej$cie do epoki postindustrialnej 
zaczyna si" w!a$nie tutaj. W Wünsdorf 
proces ten b"dzie przebiega! modelowo. 
Pomys!, który przedstawiamy, b"dzie rów-
nie' mo'liwy do zrealizowania w du'ych 
miastach – mówi Hahn.

$Y% ZDROWO 
Para w $rednim wieku przechodzi obok 
dawnych domów rodzin radzieckich 
wojskowych w Wünsdorf.

– Potrzebna jest wi"ksza przestrze&, dzi$ 
ju' nikt nie chce mieszka% w tak ciasnych 
pokojach – mówi m"'czyzna. – Chcemy tu 
mie% du'o zieleni. Dobrze by by!o, 'eby wie-
le osób zajmowa!o si" ogrodnictwem. My 
równie' si" tym zajmiemy. Ka'dy przecie' 
chce 'y% zdrowo – dodaje kobieta.

– Warzywa i owoce z miejskiego balko-
nu, hodowane tutaj – zachwyca si" m!ody 
m"'czyzna z Wünsdorfu. Jest gor#cym 
zwolennikiem ogrodnictwa jako formy 
aktywno$ci pozazawodowej. – To wspa-
nia!a sprawa! B"dziemy wiedzie%, sk#d 
pochodzi jedzenie i co zawiera. B"dziemy 
patrze%, jak ro$nie w $rodku miasta. l

Europa po pi!ciu latach od ane"sji #rymu 
otwiera si! na Rosj!. Mos&wa triumfuje, g'o-
sz(c jednocze)nie sw( wy*szo)+ nad Zachodem.

W Moskwie procedury 
i instytucje polityczne, 

takie jak parlamenty czy 
trybuna!y, uwa"ane s# 
za „maskarad$” i puste 

„rytua!y”


