
Szanowny Panie Prezydencie, 
 
Niech Poznań świeci, ale przykładem! 
 
Jako mieszkanki i mieszkańcy Poznania zwracamy się do Pana o uważniejsze przyjrzenie się 
przez Urząd Miasta i Miejskie Jednostki Organizacyjne ograniczeniu miejskiego oświetlenia jako 
źródłu oszczędności energii. 

Rozumiemy konieczność cięć zużycia energii spowodowaną wzrostem jego cen w efekcie 
kryzysu energetycznego. Jednocześnie uważamy, że miasto powinno jako priorytet potraktować 
ochronę grup najsłabszych przed konsekwencjami tej sytuacji. Należy przeciwdziałać zamykaniu 
szkół czy dalszemu podnoszeniu kosztów życia z powodu kryzysu. Rozwiązania nieoczywiste, 
a może i kontrowersyjne, które jednak przyniosą oszczędności bez kosztów społecznych, są na 
wagę złota. Za jedno z nich uważamy ograniczenie oświetlenia w mieście. 

Takie działania podejmują już teraz miasta w całej Europie, w tym miasta partnerskie Poznania. 
Rennes zadecydowało o wyłączeniu iluminacji wszystkich zabytkowych budynków, podobnie 
postąpiły choćby władze Hanoweru. Tymczasem w naszym mieście jedynymi cięciami w sferze 
oświetlenia było ograniczenie iluminacji świątecznej. To krok w dobrą stronę, jesteśmy jednak 
przekonani, że Poznań stać na o wiele więcej. 

Dodatkowym problemem jest brak wiedzy miasta na temat tego, co dokładnie oświetla, a także 
jakie koszty z tego tytułu ponosi. Jak donosił we wrześniu staromiejski radny Tomasz Dworek, 
“ZDM (...) nie wie dokładnie ile obiektów jest podświetlanych i ile to kosztuje”. Naszym zdaniem 
to niedopuszczalne niedopatrzenie. Władze miasta muszą mieć kontrolę nad miejskim 
oświetleniem, a zestawienia prezentujące, za które iluminacje płacimy i jakie są tego koszty, 
powinny być dostępne publicznie. Dzięki tym informacjom możliwe będzie podjęcie decyzji, które 
cięcia przyniosą największe oszczędności. Transparentność pozwoli także rozpocząć dyskusję 
czy części kosztów iluminacji nie powinny przejąć podmioty prywatne, których budynki 
oświetlane są obecnie z publicznych pieniędzy. 

Oprócz względów budżetowych, za podjęciem działań w kierunku ograniczenia oświetlenia 
w Poznaniu przemawiają także względy klimatyczne i środowiskowe. Tej zimy zmniejszanie 
zużycia prądu podyktowane jest kryzysem energetycznym. O cięciach w konsumpcji prądu 
przez miasto należy jednak myśleć w perspektywie długoterminowej — przynajmniej do czasu, 
gdy energia nie zacznie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Obecnie w Polsce wytwarzana jest 
głównie z wykorzystaniem węgla i gazu ziemnego. Im więcej jej zużywamy, tym więcej gazów 
cieplarnianych emitujemy do atmosfery. Marnotrawienie prądu na oświetlenie, które nie przynosi 
nikomu pożytku to szkodzenie klimatowi. Władze miasta były skłonne wyłączyć iluminacje wielu 
obiektów w ramach akcji “Godzina dla Ziemi”. Godzina to jednak za mało. Apelujemy, by tego 
rodzaju działania trwały przez cały rok. 

Wreszcie, jak wskazują poznańscy przyrodnicy, wyciemnienie miasta przyniesie korzyść 
naszemu, mieszkanek i mieszkańców, zdrowiu, a także wpłynie pozytywnie na miejską 
przyrodę. Zbyt dużo sztucznego oświetlenia szkodzi zwierzętom, na przykład nietoperzom 
i ptakom, utrudnia także rozwój roślinom. Jak pokazują badania, ogranicza choćby ich zapylanie, 
a to powoduje negatywne skutki dla całych ekosystemów. Zanieczyszczenie światłem wpływa 
również bezpośrednio na ludzi. Zaburza na przykład produkcję melatoniny — tzw. hormonu snu. 

Podejmując konkretne decyzje co do ograniczenia oświetlenia w mieście, władze powinny mieć 
oczywiście na względzie bezpieczeństwo i komfort mieszkanek i mieszkańców miasta. Nie 



wszystkie światła służą jednak jego zapewnieniu. Poszukajmy oszczędności tam, gdzie 
najciemniej — pod latarnią. 

Dlatego apelujemy do Pana o: 
• poszukanie i znalezienie oszczędności energii tam, gdzie nie przyniosą one szkód 

grupom najbardziej wrażliwym — dzieciom, ubogim, osobom starszym; 
• przygotowanie i udostępnienie publicznie analizy miejsc oświetlanych z budżetu 

miejskiego i ponoszonych na ten cel kosztów; 
• sporządzenie planu działań, które nie naruszą naszego bezpieczeństwa i komfortu, 

a zaadresują problem zbyt intensywnego oświetlenia miasta. 
 
Mamy nadzieję, że ten apel dający wyraz gotowości mieszkanek i mieszkańców Poznania na 
rozsądne ograniczenie oświetlenia miasta zachęci Pana do podjęcia działań w tym kierunku. 
 
Z poważaniem 


