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PODSUMOWANIE
Chocia¿ moje idea³y zmienia³y siê przez lata, na-

dal jestem pewien, ¿e nale¿y stawiæ czo³a przekona-
niu, ¿e wolny rynek jest najlepsz¹ drog¹ zapewnia-
j¹c¹ spo³eczeñstwu rozwój. Uwa¿am, ¿e bogate eli-
ty, kontroluj¹ce przep³yw rzeczy, powinny byæ w tym
ograniczane. Akumulacja dóbr nie jest sensem ¿y-
cia, nie osi¹gniemy szczêœcia, ani osobistego spe³-
nienia, wype³niaj¹c rzeczami nasz umys³ a zdoby-
wanie dóbr stawiaj¹c sobie za jedyny cel w ¿yciu.
Jedyn¹ drog¹, ¿eby przekonaæ o tym innych, jest po-
kazanie im w praktyce lepszego sposobu na ¿ycie,
sposobu opartego na wspólnocie i wspó³pracy. Rze-
czy bêd¹ do nas przychodziæ jako produkt do-
datkowy, gdy bêdziemy zdolni rozwijaæ prawid³owe
relacje z innymi ludŸmi i naszym œrodowiskiem.

Problem le¿y w tym, jak wartoœci moralne i etycz-
ne s¹ przekazywane i ugruntowywane z pokolenia

na pokolenie. Koœció³ próbuje ró¿nych metod, ale
odpowiedzi na ten problem nie znalaz³. Nie jest te¿ to coœ,
czego mo¿na nauczyæ siê w szkole. Wiêc co robiæ?
Uwa¿am, ¿e etyki nie da siê nauczaæ. Cz³owiek uczy siê jej
poprzez naœladowanie innych. Je-stem przekonany, ¿e
w d¹¿eniu do lepszego spo³eczeñstwa, opartego na dzie-
leniu siê, opiece, wspó³pracy i otwartoœci na innych, wa¿-
n¹ rolê maj¹ do spe³nienia wspólnoty celowe. Nie mo-
¿emy ca³kowicie zlikwidowaæ kapitalistycznego wyœcigu
szczurów, jednak tu, w Riverside, mamy co pokazaæ œwia-
tu.

Ostatecznie, jedyny wp³yw jaki mam na
œwiat, to sposób

w jaki ¿yjê.
Chris Palmer

t³um. Justyna
Dr Bill Metcalf

1996, Fidhorn Press.
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Uchwa³a Nr XXVIII/296/04
Sejmiku Województwa Podkarpackiego

z dnia 27 wrzeœnia 2004
w sprawie stanowiska dotycz¹cego og³oszenia

strefy wolnej od dopuszczenia do upraw
organizmów zmodyfikowanych genetycznie

(GMO)
na terenie Województwa Podkarpackiego

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co nastêpuje:

§ 1

§ 2

Na podstawie art. 18 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1590 z póŸn. zm.) oraz § 19 ust. 4 pkt 1 Re-
gulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego sta-
nowi¹cego za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIII/138/99 Sej-
miku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie przyjêcia Re-
gulaminu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Sejmik Województwa Podkarpackiego jest zanie-
pokojony decyzj¹ Komisji Europejskiej z dnia 8 wrze-
œnia 2004 r. o dodaniu 17 gatunków kukurydzy GM do
Europejskiej Listy Nasion.

Formalne dopuszczenie na rynek polski pier-
wszych nasion roœlin uprawnych zmodyfikowanych ge-
netycznie stanowi zagro¿enie dla zdrowia ludzi i dla
œrodowiska naturalnego a przede wszystkim dla inte-
gralnoœci upraw ekologicznych i tradycyjnych. Ze
wzglêdu na kontaminacje przez krzy¿owe zapylanie ro-
œlin GM i wolnych od GMO pozbawimy wielu rolników
mo¿liwoœci rozwoju ekologicznych gospodarstw, gdy¿
nie jest mo¿liwe s¹siadowanie i wspó³istnienie ,,eko-
logii” z genetyk¹!

Sejmik Województwa Podkarpackiego gwaran-
towa³ rolnikom mo¿liwoœci rozwoju ekologicznych
gospodarstw oraz prowadzenia ekoturystyki na
terenie naszego regionu w zapisach i priorytetach
dotycz¹cych rozwoju rolnictwa w Strategii Rozwoju
Województwa Podkarpackiego. Nie wolno nam ³amaæ
tych uchwa³.

Wyra¿aj¹c g³êboki niepokój i obawy – domagamy
siê podjêcia dzia³añ, które zaka¿¹ dopuszczania orga-
nizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na tere-
nie Województwa Podkarpackiego. Uwa¿amy, ¿e Pol-
ska w szczególnoœci Podkarpacie nie mo¿e mieæ udzia-
³u w uprawie ani sprzeda¿y roœlin i ¿ywnoœci gene-
tycznie modyfikowanej.

Przeciwnie, tu i w Polsce powinniœmy wspólnie za-
deklarowaæ siê jako strefa wolna od GMO i tworzyæ
wizerunek kraju, w którym produkuje siê zdrow¹ ¿yw-
noœæ.

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyra¿a wolê,
by na Podkarpaciu stwarzaæ warunki do produkcji ¿yw-
noœci ekologicznej wysokiej jakoœci w gospodarstwach
i metodami przyjaznymi œrodowisku. Pragniemy w ten
sposób wychodziæ naprzeciwko zapotrzebowaniu kon-
sumentów, oczekuj¹cych zdrowej i bezpiecznej ¿yw-
noœci.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia

Nades³ane przez: ICPPC International Coalition to
Protect the Polish Countryside, Miêdzynarodowa
Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, 34-146 Stryszów
156, tel./fax 0-33 8797114 biuro@icppc.pl,
www.icppc.pl, www.eko-cel.pl

.
***

Uchwa³a powsta³a z inspiracji senatora RP Kazi-
mierza Jaworskiego i temat jej podjêcia zosta³ zg³o-
szony w czasie pierwszego wyst¹pienia Senatora na
Sejmiku, po wyborze na tê funkcjê.

Tekst uchwa³y, któr¹ merytorycznie i pod wzglê-
dem prawnym przygotowa³em, zosta³ przyjêty na se-
sji Sejmiku Województwa Podkarpackiego w dniu 27
wrzeœnia.
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