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WALKA POSTU Z KARNAWAŁEM, CZYLI PRZYGODY
„EKOTERRORYSTÓW” W KRAINIE „HYDROBETONU”
The Fight between Lent and Carnival, or the adventures of
“eco-terrorists” in the land of “waterproof concrete”
ABSTRAKT: W artykule omówiono konflikt między proekologiczną a hydrotechniczną wizją gospodarki wodnej, wynikający z lekceważenia uwarunkowań środowiskowych w planowaniu i realizacji przedsięwzięć i inwestycji hydrotechnicznych na rzekach Polski. Przedstawiono krytykę promowanego od
roku 2016 rządowego programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych, a także przedsięwzięć z zakresu
gospodarki wodnej prowadzących do degradacji walorów przyrodniczych rzek. Podjęto próbę analizy
społecznych postaw wobec gospodarki wodnej i przyczyn niskiej skuteczności medialnej przekazu proekologicznego.
SŁOWA KLUCZOWE: rzeki, środowiskowe uwarunkowania gospodarki wodnej, ochrona przyrody, żegluga śródlądowa, konflikty społeczne
ABSTRACT: The article discusses the conflict between pro-ecological and hydrotechnical visions of water management, stemming from disregard for environmental conditions demonstrated in planning and
implementation of hydrotechnical projects in Polish rivers. It also provides a critique of the government’s
programme of inland waterways development, promoted since 2016, and water management projects leading to degradation of riverine natural assets. An attempt was made to analyse social attitudes towards
water management and uncover the reasons behind the low media impact of the pro-ecological message.
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Wstęp
Wiosną 2017 r. w reakcji na rosnące zagrożenie degradacją walorów przyrodniczych
rzek powstała inicjatywa społeczna o nazwie
„Koalicja Ratujmy Rzeki!” W jej deklaracji
programowej (Deklaracja 2017) wskazano
między innymi, że „Polskie rzeki i naturalne
zasoby wodne są coraz bardziej intensywnie
eksploatowane i przekształcane. Od lat z naszych regionów i z całego kraju docierają do nas
informacje o negatywnych działaniach i inwestycjach pogarszających stan polskich wód. W
niektórych miejscach sytuacja jest wręcz tra-

giczna. Dzieje się tak pomimo zapewnień ze
strony kolejnych rządów i samorządów o chęci
poprawy sytuacji, pomimo przyjęcia zobowiązań Ramowej Dyrektywy Wodnej UE.
Polityka wodna niewiele się zmienia, czasem zmienia się na gorsze, a jej twórcy pozostają głusi na apele organizacji pozarządowych
o potrzebie zaprzestania szeregu szkodliwych
działań z zakresu regulacji, zabudowy koryt,
przegradzania rzek i melioracji odwadniających ich doliny. Często ignorowane są nawet
propozycje alternatywnych rozwiązań i modyfikacji w technologii, które mogłyby ograniczyć
straty środowiskowe”.
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