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B ez jedzenia jesteśmy w stanie przeżyć ponoć 
nawet przez miesiąc. Bez wody – kilka dni. 
Bez powietrza – parę minut (co i tak jest 

dość niebezpiecznym rekordem). Gdy atmosfera  
w mieście dosłownie gęstnieje, a przystanki infor-
mują o niekorzystnej, złej lub krytycznej jakości po-
wietrza, nie mamy możliwości jego szybkiej wymia-
ny na czystsze. Lepiej więc zawczasu uniknąć takiej 
sytuacji i potraktować smog jako palący problem do 
rozwiązania.

Smog jest dosłownie problemem palącym, bo jego 
główną przyczyną jest palenie w domowych pie-
cach. Samochody i fabryki dokładają swoje, ale 
przepis na „polski smog” od lat się nie zmienia: 
kiepskie paliwo (węgiel, drewno, śmieci) wrzuca-
my do kiepskich pieców (nie bez powodu zwanych 
kopciuchami) w kiepsko docieplonych budyn-
kach, do ogrzania których potrzebujemy mnóstwo 
opału. Gdy robi się zimno i bezwietrznie, piece 
i kominki zaczynają pracować pełną parą, a efek-
tem tej receptury są wiszące w powietrzu pyły 
oraz przenoszone przez nie toksyczne substancje, 
na czele z rakotwórczym benzo(a)pirenem. Tych 
drobinek nie zobaczymy gołym okiem, bo są setki 
razy mniejsze od ziarenek piasku (dym z komina 
– choćby najczarniejszy – nie jest smogiem). Nie 
wyczujemy ich też nosem, bo nie mają zapachu 
(smród, który często błędnie uznaje się za smog, 
to po prostu związki siarki, które mogą zwiastować 
kłopoty). Gdy pyłów jest dużo, tworzą w powietrzu 
gęstą zawiesinę, która wyglądem nie różni się od 
mgły i zalega w mieście do momentu, gdy coś jej 
nie przewieje lub nie przemyje.

Za korzystanie z takiej atmosfery płacimy zdro-
wiem, czasami nawet życiem. Smog powoduje cho-
roby serca i układu krwionośnego, złośliwe guzy, 
przewlekłe zapalenia dróg oddechowych, alergie, 
uszkodzenia płodu, a nawet kłopoty ze zdrowiem 
psychicznym, koncentracją i pamięcią. Jakby tego 
było mało, smog jest także sprzymierzeńcem róż-
nych patogenów, w tym koronawirusa, bo uła-
twia ich przenoszenie się. W sposób szczególny na 
konsekwencje zanieczyszczeń powietrza narażo-
ne są dzieci, osoby starsze i chore oraz kobiety  
w ciąży. Rocznie z powodu tej receptury w naszym 
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smog kraju umiera przedwcześnie ok. 45–50 tysięcy osób, 
z czego około trzy tysiące na Dolnym Śląsku i tysiąc  
w samym Wrocławiu. Prowadzone na całym świe-
cie od kilkudziesięciu lat badania naukowe nie po-
zostawiają wątpliwości: gdyby nie smog, ludzie na 
niego narażeni mogliby żyć dłużej.

Skąd czerpać wiarygodne informacje o jakości 
powietrza w mieście, skoro smogu właściwie nie 
widać i nie czuć? Najlepszym źródłem są pomiary 
prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska (GIOŚ) i jego wojewódzkie oddziały 
(WIOŚ). W oparciu o nie Wrocław tworzy komu-
nikaty na swoich stronach internetowych oraz na 
przystankach. 

Oczywiście aplikacje nie pokażą nam, jak wygląda 
sytuacja na poszczególnych osiedlach, ale bez wąt-
pienia pozwolą się zorientować, że smog jest już  
u bram. Mamy wtedy szanse przynajmniej zmi-
nimalizować zagrożenie, zwłaszcza wśród osób  
z grup najbardziej narażonych. W czasie alarmu 
smogowego nie wychodzimy na zewnątrz, nie 
wietrzymy pomieszczeń, a już na pewno nie ko-
rzystamy z kominka (jest to zresztą w tej sytuacji 
zakazane). Jeśli mamy możliwość, to korzystamy 
z oczyszczacza (stacjonarnego albo w formie filtra 
HEPA w wentylacji mechanicznej lokalu). 

To oczywiście działania doraźne. Żeby uporać się 
z palącym problemem na dobre, musimy docieplić 
nasze budynki, wyeliminować z rynku i z naszych 
domów najgorszy opał oraz oczywiście zlikwido-
wać kopciuchy. Smog to problem społeczny i sys-
temowy. I jako taki wymaga solidarności społecznej 
oraz odpowiednich rozwiązań finansowych, praw-
nych i edukacyjnych. Właśnie dlatego zrodził się  
w Polsce ruch antysmogowy – społeczna, poza-
partyjna inicjatywa, która pod szyldem Polskiego 
Alarmu Smogowego oraz lokalnych „alarmów” 
(takich jak Dolnośląski Alarm Smogowy) zabiega  
o rozwiązania w rodzaju dotacji (rządowy program 
„Czyste powietrze”, wrocławski „Zmień piec”) czy 
zmian w prawie (uchwały antysmogowe).

W przypadku Wrocławia uchwały antysmogowe 
wprowadzają szereg różnych rozwiązań. Już dziś 
obowiązuje całkowity zakaz spalania miału, mułu, 
węgla brunatnego i wilgotnego drewna oraz zakaz 
korzystania z kominków, jeśli nie mają elektrofiltra 
i nie są głównym źródłem ogrzewania. W 2024 roku 
(za trzy lata!) wejdzie w życie zakaz korzystania 
z kopciuchów, a w 2028 roku we Wrocławiu nie 
będzie można już palić ani węglem, ani drewnem. 

Oczywiście uchwały to dopiero początek zmagań 
i jedno z narzędzi zmiany. Jeśli chcemy oddychać 
czystszym powietrzem, musimy się nawzajem edu-
kować. Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy 
z powagi sytuacji. Warto więc zwracać uwagę, przy-
pominać o obowiązującym prawie czy dotacjach, 
ale też reagować stanowczo, gdy ktoś zatruwa na-
szą wspólną atmosferę mimo zwrócenia uwagi. 
Wspólnymi siłami możemy rozwiązać ten palący 
problem.

Smog to problem społeczny  
i systemowy. I jako taki wymaga 
solidarności społecznej oraz od-
powiednich rozwiązań finanso-
wych, prawnych i edukacyjnych.

Ekoleksykon kulturalnego człowieka

m III, D. -u «mieszanina dymu  
i mgły (zjawisko charakterystyczne  
dla dużych miast)»
<ang. smog; skrzyżowanie wyrazów  
smoke = dym i fog = mgła>*

Smog jest dosłownie problemem 
palącym, bo jego główną przy-
czyną jest palenie w domowych 
piecach. 
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*za: „Słownik języka polskiego” pod red. W. Doroszewskiego

http://fer.org.pl/
https://eko-unia.org.pl/
http://www.ekocentrum.pl/
http://www.ekocentrum.pl/
https://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/
https://www.gios.gov.pl/pl/
https://www.wroclaw.pios.gov.pl/
https://www.polskialarmsmogowy.pl/
https://www.polskialarmsmogowy.pl/
https://dolnoslaskialarmsmogowy.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://zmienpiec.pl/
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It is generally better to treat 
smog as a burning problem 

in the most literal sense – it is 
caused by the fuel we burn in  

our home furnaces.
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smogW e can survive for as long as a month with-
out food. The lack of water will kill us 
within days. Without air, we’d be done for 

in a couple of minutes – which is a pretty disturbing 
record in itself. When the atmosphere in the city 
thickens – quite literally, and the bus stop signage 
warns people abut unfavourable, bad or critical air 
quality, we have no way to quickly replace it with 
cleaner air. That is why it is generally better to 
avoid such a situation altogether and treat smog as 
a burning problem to be solved as soon as possible.

A burning problem in the most literal sense – it 
is caused by the fuel we burn in our home fur-
naces. Cars and factories add to it, but the rec-
ipe for Polish smog has not changed for years 
– we throw poor-quality fuel (coal, wood, trash) 
into poor-quality stoves (they are not called 
soot-spewers for no reason) installed in poorly 
insulated buildings, which require a lot of fuel 
to heat. When the weather gets cold and windless, 
stoves and fireplaces start working at full steam  
– as a result, we get both particulate matter and all 
kinds of toxic substances, all topped off with the 
carcinogenic benzo[a]pyrene. You cannot see these 
particles with the naked eye – they are hundreds 
of times smaller than grains of sand. Keep in mind 
that smoke from a chimney – even the sootiest 
one – is not the same thing as smog. You also can’t 
smell them – they don’t have an odour to them. 
The smell which is often mistakenly thought of as 
smog, is caused by sulphur compounds, which can 
however spell trouble. When there is a lot of these 
particles in the air, they form a thick suspension, 
which at the first glance looks like fog – but unlike 
fog, it lingers in the city until something blows or 
washes it away.

We pay for the dubious privilege of enjoying breath-
ing this air with our health, sometimes even with 
our lives. Smog causes heart and circulatory dis-
eases, malignant tumours, chronic respiratory in-
fections, allergies, foetal damage, even problems 
with mental health, focus, and memory. As if that 
were not enough, smog can also be conducive to  
a variety of pathogens, including the coronavi-
rus – it simply facilitates their transmission. Chil-
dren, the elderly, the sick, and pregnant women 
are particularly vulnerable to the consequences 
of air pollution. This cocktail of pollution causes 
45,000 to 50,000 people to die prematurely in Po-
land, including about 3,000 in Lower Silesia and  
a thousand in Wrocław alone. Scientific research 
conducted all over the world for several decades 
leaves no doubt – if it were not for smog, people 
exposed to it could live longer.

Where to get reliable information about the air qual-
ity in the city, if you can’t actually see or smell smog? 
The best source of information are measurements 
carried out by the Chief Inspectorate for Environ-
mental Protection (GIOŚ) and its regional branches 
(WIOŚ). In fact, the messages displayed on Wrocław’s 
websites and at bus stops come from there. 

Of course, the apps won’t tell you what’s the situ-
ation like in individual neighbourhoods, but they 
will undoubtedly let you know when smog is at the 
gates. Then you have a chance to at least minimise 
the risks, especially for the members of the most 
vulnerable groups. When there is a smog alert, 
avoid going outside, airing your home and certain-
ly do not use your fireplace – which is not allowed, 
anyway. If you have the opportunity, use a stand-
alone air purifier or a HEPA filter in the mechanical 
ventilation of the place you are in. 

These are, of course, just band-aids that will not 
solve the problem. In order to deal with this burn-
ing issue for good, we need to insulate our build-
ings, eliminate the worst fuels from the market 
and from our homes, and, of course, do away with 
the old and obsolete furnaces. Smog is a social 
and systemic problem, and as such, it requires so-
cial solidarity and appropriate financial, legal and 
educational solutions. This is why an anti-smog 
movement was born in Poland – a social initiative 
above the political divide, led by the Polish Smog 
Alert and local branches (such as the Lower Sile-
sian Smog Alert) seeks solutions such as subsidies 
(the government’s „Clean Air” programme or the 
local “Replace Your Furnace” campaign) as well as 
changes in the law (anti-smog resolutions).

Smog is a social and systemic 
problem, and as such, it requires 

social solidarity and appropri-
ate financial, legal and educa-

tional solutions. 

Eco-glossary of a cultured person

 /smɐg / noun [U] air pollution in  
a city that is a mixture of smoke,  

gases, and chemicals*

In the case of Wrocław, anti-smog resolutions intro-
duce a number of varied solutions. There is already 
a total ban on burning coal dust, silt, lignite and 
damp wood, as well as a ban on using fireplaces un-
less they have an electrostatic precipitator and are 
the main source of heating. In 2024 (in three years!) 
the ban on using fossil fuels will come into force, 
and in 2028 residents of Wrocław will no longer 
be able to burn coal or wood in their furnaces. 

Of course, resolutions are just the beginning of the 
fight and only one of the tools for change. If we 
want to breathe cleaner air, we need to educate each 
other. Many people still do not realise the gravity 
of the situation. We have to pay attention, remind 
people about the laws and subsidies – but we also 
have to take a firm stance against those who pol-
lute our air despite our protests. We can solve this 
problem together.fo
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*source: Cambridge English Dictionary

http://fer.org.pl/en/
https://eko-unia.org.pl/en/
https://www.gios.gov.pl/en/

