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Ludzi pogrążonych w swoich codziennych troskach 
nie jest łatwo przekonywać do ratowania planety. Każdy 
zajmuje się bowiem w pierwszej kolejności wycinkiem 
rzeczywistości, który ma w swoim zasięgu. To jasne, że 
postulaty walki z globalnymi problemami niełatwo prze-
mawiają do wyobraźni. Dlatego warto odwiedzić wysta-
wę fotograficzną „Ziemia z Nieba”, która daje wyjątkową 

możliwość spojrzenia na świat z pewnego dystansu. Lot-
nicze zdjęcia w niesamowity sposób ukazują jego piękno, 
a jednocześnie wszystko, co mu zagraża. Można powie-
dzieć, że Yann Arthus-Bertrand sportretował Ziemię, aby 
mogła przemówić w swoim imieniu. 

Współczesność stawia nas przed ekologicznymi wy-
zwaniami na każdym kroku. Groźba wisi w powietrzu, 

ZIEMIA Z NIEBA 
– Portret planety u progu XXI wieku

tekst: Justyna Szambelan
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nad oceanami i lądami, lasami i miastami. Uchronić może 
je tylko zrównoważony rozwój. Jego idea przejawia się na 
wszystkich płaszczyznach ludzkiej działalności, zarówno 
jeśli chodzi o rolnictwo, przemysł, międzynarodowy han-
del, jak i całe kultury społeczeństw. Ponieważ fotografie 
zaopatrzone są we wnikliwe opisy, jest to dobra oka-
zja, by poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tych dziedzin. 
Ogromną zaletą wystawy jest bowiem jej uniwersalność. 
Z lotu ptaka ukazane są zakątki globu niezmienione przez 
ludzką cywilizację, ale także obrazy ukazujące skutki na-
szej działalności – zarówno straszne, będące swoistym 
memento (np. opuszczone po awarii reaktora jądrowe-
go miasto w pobliżu Czarnobyla), jak i olśniewające swą 
urodą, odkrywające zmysł piękna i drzemiące w człowie-
ku poczucie harmonii. Zestawienie wszystkich obrazów 
obok siebie daje szeroką panoramę problemów, z który-
mi planeta musi się zmierzyć w nadchodzącym stuleciu. 
Jest to poruszający widok, który – jak każde spojrzenie z 
wysokości w dół – jednocześnie urzeka i budzi lęk. 

Wielką rolę odegrał tutaj kunszt autora, Yanna Art-
husa-Bertranda. Ten francuski przyrodnik i podróżnik 
jest najbardziej znanym fotografem specjalizującym się 
w ujęciach z powietrza. Oblatując świat we własnym 
helikopterze zrealizował swój ambitny projekt: udoku-
mentował stan Ziemi na początku nowego milenium. 

Jednocześnie stworzył zbiór wspaniałych obrazów, z któ-
rych wiele odbieranych jest raczej jako desenie graficzne, 
niespotykane wzory w oryginalnych barwach. Sam twór-
ca woli podkreślać autentyczność swoich zdjęć, a siebie 
postrzega jako dziennikarza, pedagoga i naukowca. Kie-
dy myślę o autorach instalacji plastycznych, coraz bardziej 
wymyślnych, konceptualnych, ogarnia mnie zniechęcenie. 
Cóż to znaczy w porównaniu ze zwykłym drzewem? Jaki 
obraz może dać silniejsze przeżycie, niż zmiana pór roku? 
Przyroda daje mi więcej przeżyć, niż sztuka – mówi. W 2005 
r. założył organizację Goodplanet, której celem jest pro-
mowanie idei zrównoważonego rozwoju. 

Wystawa: „ZIEMIA Z NIEBA – Portret planety u progu 
XXI wieku” 

�0.5 - �5.7.2007 r., czynna całą dobę, wstęp wolny 

Park Staromiejski �0 
Łódź

Organizator: 
ŚWIATOWID Sp. z o.o. 
ul. Przasnyska 6 
0�-756 Warszawa
tel. 022 897 00 5� 
e-mail: biuro@swiatowid.pl 
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W kwietniu tego roku dzięki współpracy ROCKWOOL 
Polska z Fundacją Aeris Futuro i Lasami Państwowymi 
posadzono 2 hektary lasu na terenie Nadleśnictwa Sule-
chów w województwie lubuskim oraz 40 drzew na tere-
nie zakładu ROCKWOOL Polska w Cigacicach pod Zieloną 
Górą. 

Projekt CZAS NA LAS to innowacyjne w Polsce przed-
sięwzięcie dające możliwość rekompensaty emisji dwu-
tlenku węgla poprzez sadzenie drzew i bioróżnorodnych 
lasów w różnych regionach naszego kraju. 

Na dwóch hektarach lasu posadziliśmy ok. 20 tys. sa-
dzonek, które w efekcie zapewnią ok. 1160 drzew w wieku 
dojrzałym (80 lat) oraz akumulację 600 ton CO2 – mówi 
Joanna Mieszkowicz, prezes Fundacji. – Dzięki współpra-
cy z ekspertami z zakresu leśnictwa jak i utrzymania zieleni 
nasza Fundacja gwarantuje, że drzewa będą właściwie pie-
lęgnowane i nadzorowane, a zamierzony efekt osiągnięty 
– zapewnia Joanna Mieszkowicz. 

Ważnym elementem w polityce firmy ROCKWOOL jest 
ochrona środowiska naturalnego, zarówno poprzez bezpo-
średnie działania – jak projekt CZAS NA LAS, jak i pośrednio 
– dzięki właściwościom naszych produktów oraz aktywne-
mu propagowaniu efektywności energetycznej budynków 
– mówi Jacek Kieszkowski, dyrektor marketingu Rock-
wool Polska. 

17.4. na terenie firmy ROCKWOOL Polska w Ciga-
cicach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące 
projektu CZAS NA LAS, połączone z sadzeniem drzew. 
Ukoronowaniem wspólnej akcji było odsłonięcie pamiąt-
kowej tablicy oraz konferencja prasowa. 

�200 nowych drzew w projekcie

 CZAS NA LAS! 

O Fundacji 
Fundacja Aeris Futuro z Krakowa działa na rzecz zrów-

noważonego rozwoju – sadząc lasy, chronimy środowi-
sko naturalne, wspieramy rozwój społeczności lokalnych, 
promujemy odpowiedzialny biznes i prawidłowe posta-
wy konsumenckie. 

Naszą nazwę definiuje nasze motto: „Stwórzmy klimat 
dla przyszłości” – mówi Ewa Krawczyk, wiceprezes Funda-
cji – dlatego pragniemy angażować do współpracy różne 
firmy, instytucje, a także osoby indywidualne. Do tej pory w 
projekt CZAS NA LAS włączyły się takie instytucje oraz firmy 
jak: Fundacja Sendzimira, IKEA Kraków, „Gazeta Prawna” 
wspólnie z FORTIS Bank i BOT Górnictwo i Energetyka, MPK 
Lublin oraz kilkadziesiąt osób indywidualnych – wylicza 
Ewa Krawczyk. 

W sumie Fundacja posadziła do tej pory 1484 drzewa, 
neutralizując w ten sposób niemal 1100 ton CO2! 

Patronat honorowy nad projektem CZAS NA LAS  
objął Minister Środowiska. 

Kontakt: 
Katarzyna Skawińska, specjalista ds. komunikacji, 

pr@aeris.eko.org.pl 
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Dzień Ziemi zorganizowano po raz pierwszy w �970 r. 
w Stanach Zjednoczonych. Od tej pory takie festiwale or-
ganizuje się corocznie na całym świecie. Postanowiliśmy 
prywatnie przyłączyć się do tej inicjatywy. W ramach pro-
gramu stypendialnego Theodor Heuss Kolleg Fundacji 
im. Roberta Boscha, powstał pomysł projektu „Popatrz! 
Przyroda w oczach dzieci!”, zakładający artystyczno-eko-
logiczną wymianę między Polską i Uzbekistanem. 

22.04. w Parku im. dr. Henryka Jordana odbył się festi-
wal dla dzieci. Głównym punktem programu była uzbe-
cko-polska wystawa prac plastycznych. Wyłonione prace 
(w poprzedzających festiwal konkursach przeprowadzo-
nych w szkołach podstawowych) poruszały szeroką tema-
tykę ochrony przyrody. Dzieci z Uzbekistanu skupiły się 
na problemach zanieczyszczeń wód i powietrza, pożarów 
lasów oraz Jeziora Aralskiego, alarmując: …jezioro wysy-

STUDENCI DZIECIOM,
CZYLI 

DZIEŃ ZIEMI 
2007

tekst: Katarzyna Wadowska, Agnieszka Fuerst,  
Jarosław Woźniak

�2.05.2007

Katarzyna Wadowska – studentka ukrainoznaw-
stwa UJ, działa przy Centrum Młodzieży w szkol-

nych wymianach polsko-ukraińskich
Agnieszka Fuerst – studentka socjologii AGH,  
pracuje w Centrum Młodzieży jako instruktor  
narciarstwa zjazdowego, dzięki programowi Theo-
dor Heuss Kolleg zainicjowała organizację Dnia 

Ziemi (agnieszka.fuerst@o2.pl)
Jarosław Woźniak - student inżynierii materiałowej 
i ceramiki AGH, wolontariusz przy organizacji Dnia 

Ziemi (one86@o2.pl)

cha. Statki pozostają na brzegu, a ryby giną. Prace polskie 
koncentrowały się głównie na chronionych zwierzętach  
i pięknych miejscach w naszym kraju. Były także pomysły 
oryginalnego przetwarzania odpadów: zaproponowałem 
2 sposoby wykorzystania plastikowych butelek: do zabawy 
– propozycja zbudowania zamku, oraz sposób użytkowy 
– zrobienie doniczek na kwiaty – pisze Kacper. 

Ideą wystawy był dialog z dziećmi na temat podsta-
wowych problemów ekologicznych. Każde dziecko, któ-
re uczestniczyło w wystawie i w rozmowie na jej temat, 
otrzymywało pamiątkowy upominek: plakat lub sadzon-
kę z Ogrodu Botanicznego. Oprowadzaniem dzieci po 
terenie wystawy zajęły się studentki animacji kultury. 
Udział w Dniu Ziemi był dla mnie czymś całkowicie nowym. 
Dotąd nie byłam zaangażowana w żadne ekologiczne 
imprezy. (…) Spodobało mi się, że projekt był skierowany  
do dzieci, propagowanie postawy ekologicznej trzeba za-
czynać od samego początku, póki umysły są młode i otwar-
te. Oprowadzanie dzieciaków po wystawie i przeprowadza-
nie związanego z obrazami konkursu wiele uczyło, nie tylko 
dzieci, ale nas również… – mówi Jagoda. 

Wydaje mi się, że ta wystawa bardzo dobrze trafiała  

do dzieci, ponieważ została stworzona przez takie same 
dzieci – chociaż z dalekiego kraju – stwierdza Kasia. 

Dla mnie najciekawszy był kontakt z młodymi ludźmi, 
którzy myślą całkiem innymi kategoriami niż ja. Podczas 
rozmów z dziećmi otrzymywałem nieraz bardzo zaskakują-
ce odpowiedzi. Uderzyło mnie też, że dzieci zupełnie dobrze 
orientują się w kwestiach ochrony przyrody, natomiast nie 
mają pojęcia na temat obcych kultur i krajów. Być może tym 
trzeba będzie zająć się za rok? – rozmyśla Jarek. 

Podczas festiwalu każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 
Szczególną popularnością cieszył się kącik plastyczny,  
zorganizowany przez aktywistów Greenpeace. Dziecia-
ki zainspirowane twórczością swoich rówieśników ze 
Wschodu, mogły na bieżąco wyrażać swoje własne zdanie 
na temat przyrody. Dzięki uprzejmości studentek leśnictwa 
oraz pracowników Ogrodu Botanicznego możliwa była na-
uka rozpoznawania drzew i krzewów rosnących w Parku. 

Festiwal faktycznie sprowokował również dorosłych do 
zastanowienia się nad swoją postawą ekologiczną – za-
uważa Kasia. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że tego typu 
akcje skłonią ludzi do codziennego pamiętania o ochro-
nie przyrody… 
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logii. Już na wstępie stwierdził on, że niezależna nauka 
jest fikcją. Następnie zaś rozpoczął osobistą opowieść  
o tym, jak na zlecenie szkockiego rządu pracował nad 
„fuzją” ziemniaka z przebiśniegiem. Ilustrował ją danymi, 
które obrazowały chaos nieprzewidywalnych rezultatów 
przetasowań genów. Jednak wszystko, co utwierdziło go 
w nieufności do metody mutagenezy insercyjnej, pozo-
stało wówczas w zamkniętym akademickim kręgu. Jako 
główne zagrożenie wskazał proceder ukrywania i fałszo-
wania wyników podawanych do publicznej wiadomo-
ści. Własnym doświadczeniem udowodnił, jak niszcząca 
dla kariery może być uczciwość sprawozdania. To ludzie,  
a nie korporacje mają decydować – powiedział. Ale jaka-
kolwiek byłaby ich decyzja, badacze na usługach korpo-
racji muszą mieć przeciwwagę w naukowcach opłaca-
nych z finansów publicznych, aby badania były otwarte, 
przejrzyste i kompleksowe. Inaczej zarówno wolność wy-
boru, jak i prawdziwy postęp będą zagrożone.

W tym samym tonie utrzymany był wywód profe-
sor Magdaleny Jaworskiej z Akademii Rolniczej. Jeżeli 
międzynarodowi inwestorzy (...) mieliby czekać na wyniki 
długotrwałych badań na ludziach, byliby skazani na ban-
kructwo. Korporacje nie mają zbawiennych misji i nie są 
orędownikami postępu. (...) opierają swoje stwierdzenia 
na przestarzałych biologicznych paradygmatach, które są 
sprzeczne ze stale rosnącą wiedzą biologiczną – referowała 
jej asystentka. Postawiła pytanie o zasadność wprowa-
dzania GMO w sytuacji, gdy Unia Europejska ma raczej 
problem z nadwyżkami żywności, sama Polska zaś z po-
wodzeniem zwiększa eksport o �/� rocznie. Zasugerowa-
ła nawet, że mamy do czynienia z sabotażem, mającym 
podważyć atuty polskiej produkcji.

Po autorytetach akademickich głos zabrał kanadyjski 
farmer, którego sprawa poruszyła świat. Percy Schme-
iser opowiedział o batalii jaką stoczył przed sądami 
z Monsanto. Koncern oskarżył go o kradzież własności 
intelektualnej po tym, jak modyfikowany rzepak prze-
siał się z pola sąsiada na jego ziemię. Dowiedziałem się, 
że po pięćdziesięciu latach wysiłków ekologicznej uprawy 
moja praca została zniweczona przez zanieczyszczenie 
materiału genetycznego. Gdy sąd potwierdził, że zebrane 
ziarna którymi obsiał z żoną pole należą na mocy paten-
tu do Monsanto, sprawa w ciągu jednego dnia obiegła 
glob. Schmeiser roztoczył przed zebranymi czarną wizję 
korporacyjnej kontroli, rozprzestrzeniającej się z pyłkami 
niesionymi wiatrem, nurtem rzek i biegiem dróg, który-
mi transportuje się zbiory. Koegzystencja jest niemożliwa 
– podkreślał – Po wpuszczeniu GMO nie ma już wyboru.

Inny człowiek czynu, Michel Dupont, przybył z Fran-
cji, gdzie toczy się walka o wprowadzenie moratorium 
na organizmy transgeniczne. Z wąsami, nadającymi mu 
galijską aparycję, wpisywał się w tradycję „francuskiego 
ducha” oporu. Razem z innymi działaczami zrzeszonymi 
w Confédération Paysanne podejmuje on akcje nieposłu-
szeństwa obywatelskiego skierowane przeciw GMO. Jako 

„kosiarze-ochotnicy” występują przeciw prawu, niszcząc 
ryzykowne rośliny. Mają przy tym zasady, że robią to jaw-
nie i kolektywnie przyznają się przed sądami, aby unaocz-
nić władzom rozmiary społecznego sprzeciwu i podtrzy-
mać publiczną debatę na ten temat. Odnosi to pożądane 
skutki zwłaszcza wtedy, gdy na wokandę trafiają nazwi-
ska znanych sympatyków ruchu, jak na przykład Josepha 
Borrela, ostatniego przewodniczącego Parlamentu Euro-
pejskiego. Nawet teraz dzielni ludzie w Tuluzie prowadzą 
strajk głodowy – mówił Dupont. Bronią interesu francu-
skiego rolnictwa, któremu skażenie GMO może zagrozić 
bankructwem. Byłoby to konsekwencją utraty dostę-
pu do rynków Europy, znanych z głębokiej niechęci do 
modyfikowanej żywności. Ponieważ sprawa ma wymiar  
europejski, do Francji – jako filaru Unii – należy dbanie, 
aby kontynent pozostał znaczącym obszarem wolnym 
od transgenicznych upraw. Byłby oparciem dla innych 
regionów, w ich oporze przeciw naciskom korporacji.

Tymczasem Komisja Europejska jawi się jako Czarny 
Lud ekologicznego rolnictwa. Za wszelką cenę chcąc 
zapewnić wolny wybór zwolennikom i przeciwnikom 
żywności modyfikowanej, nie dostrzega rzeczywistego 
konfliktu ich interesów. W sytuacji, w której nie istnieje 
rozwiązanie wypośrodkowane, przyzwolenie na transge-
niczne uprawy, nawet w bardzo ograniczonym zakresie, 
jest równoznaczne z opowiedzeniem się po stronie GMO. 
Tak argumentował Paweł Połanecki z Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Ukazał sprzeczność unijnej zasady 
przezorności z istniejącym ustawodawstwem wspólnoto-
wym, dopuszczającym część modyfikowanych roślin do 
obrotu i upraw. Do tych dyrektyw dostosować się musi 
rząd, wbrew swemu stanowisku, że Polska dąży do tego, 
aby być krajem wolnym od GMO. Obecny na sali przedsta-
wiciel Ministerstwa Środowiska, Andrzej Szweda-Lewan-
dowski, podjął próbę wytłumaczenia się z niekorzystnego 
projektu ustawy implementacyjnej. Okazała się ona dość 
zgniłym kompromisem – w opinii ekologów umożliwia-
jącym zbyt wielkie nadużycia, a jednocześnie krytyko-
wanym przez Komisję Europejską za nadmierną restryk-
cyjność. Zgromadzeni, nieprzekonani o skuteczności 
założonych obostrzeń, pytali: dlaczego Polska nie może 
pójść śladem Austrii, Węgier i Grecji, które wywalczyły na 
forum Unii indywidualne zakazy produkcji GMO na swo-
im terenie? Tym apelem zakończyła się debata. Kolejnym 
krokiem powinno być działanie, aby go zrealizować.

*) ICPPC - International Coalition to Protect the Polish 
Countryside,

Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi
Stryszów �56 
�4-�46 Polska 
tel./fax 0�� 8797��4
e-mail: biuro@icppc.pl 
www.icppc.pl

Szczyt pod tym tytułem odbył się 25.4.2007 w Kra-
kowie. Społeczeństwo w Polsce jest przeciwne 
inżynierii genetycznej, a kraj pozostaje bastionem 
tradycyjnego rolnictwa. Postawę tę prezentuje 

również rząd w oficjalnym stanowisku. Jednak ��.2.2007 
premier Jarosław Kaczyński podpisał projekt ustawy, która 
może wpuścić zagrożenie na polskie terytorium. Na zamku 
Wawelskim podjęto działania obronne i zorganizowano 
międzynarodową konferencję aby nagłośnić problem.

Głównym organizatorem była Międzynarodowa Koali-
cja na rzecz Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC*)). W surmy zadął 
jej prezes, sir Julian Rose, brytyjski arystokrata zakocha-
ny w Polsce. Dla zgromadzonych krajan budujący powi-
nien być jego podziw dla odwagi, z jaką ustawa z 2006 r.  
otwarcie sprzeciwiała się GMO. Trzeźwiąco powinno zaś 
podziałać niedowierzanie i niesmak, z jakim opisał dą-
żenie do powtarzania błędów Zachodu. W płomiennym 

przemówieniu, szczodrze okraszonym wielkimi słowami, 
opisał zastępy złowrogich lobbystów korporacyjnych 
i rosnące naciski obcych rządów na Polskę. Oznajmił, 
że gotów jest poprowadzić ruch oporu przeciw organi-
zmom transgenicznym, którego nie wahał się określić 
jako rewolty chłopskiej. Do jego apelu dołączyła Jadwiga 
Łopata, laureatka „nobla” w dziedzinie ochrony środo-
wiska – Nagrody Goldmana. Zawiaduje ona prawdziwą 
stanicą ekologicznego rolnictwa: Ekocentrum w Stry-
szowie, gdzie podtrzymuje się dobre tradycje rodzimej 
wsi, wspierając je najnowocześniejszymi technologiami 
prośrodowiskowymi. Nietrudno było rozpoznać w pani  
Jadwidze prawdziwą gospodynię, dzięki której staraniom 
zaaranżowane zostało całe międzynarodowe spotkanie.

Flagowym prelegentem był profesor Arpad Pusztai, 
światowej sławy specjalista, którego autorytet opiera się 
na 40 latach pracy naukowej w dziedzinie biotechno-

„Geny nie są 
na sprzedaż! 
Tradycyjne  
i ekologiczne 
rolnictwo 
zamiast GMO”

tekst: Justyna Szambelan
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ne, kiedy są otwarte (klimatyzowanie pomieszczeń), 
natomiast odpady, wprawdzie posegregowane w urzę-
dzie, niekoniecznie są poddawane recyklingowi po 
opuszczeniu tego urzędu, skoro gospodarka odpadami  
w Krakowie pozostawia jeszcze sporo do życzenia. Rzecz-
nik mówił również o tym, że u niego w pracy papier nie 
ma prawa się zmarnować i sam każe wszystkim drukować 
po obu stronach. A może tak zastanowić się wreszcie nad 
sensem i koniecznością drukowania wielu rzeczy, tym sa-
mym nad zbędną biurokratyzacją działań urzędu, wpro-
wadzając internetyzację na szerszą skalę? Zieloni mają 
nadzieję, że Zielona Karta Urzędu podsunie rzecznikowi 
i prezydentowi Krakowa nowe, śmielsze i jeszcze bardziej 
ekologiczne rozwiązania dla funkcjonowania urzędu.

Po wizycie u rzecznika prezydenta Zieloni odwiedzili 
wicedyrektora magistratu, Andrzeja Tarko, z którym roz-
mawiali o „zielonej” wizji Krakowa i możliwościach jej re-
alizacji. Zostali zaproszeni na kolejne spotkanie, podczas 
którego będą mieli okazję sprawdzić, co w urzędzie zmie-

niło się na lepsze – energooszczędne, ekologiczne, „zielo-
ne”, przyjazne środowisku. Urząd Miasta Krakowa został 
więc już częściowo przez Zielonych 2004 opanowany. 
Tym spotkaniem rozpoczęto ścisłą współpracę z Wydzia-
łem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krakowa.

Po wizytach u przedstawicieli władz Krakowa nad-
szedł czas na główny punkt dnia – akcję prasowo-hap-
peningową na Rynku. Było zielono i spontanicznie. Swój 
sprzeciw wobec prowadzonej przez Polskę polityki ener-
getycznej wyrażano rozdając ulotki (na ekologicznym 
papierze), które są zbiorem ekologicznych rozwiązań dla 
funkcjonowania biur i urzędów, choć nie tylko. Przepro-
wadzano rozmowy z ludźmi, odpowiadano na pytania 
mediów i wreszcie – zaprezentowano piękne transparen-
ty i zielone flagi.

Zieloni 2004 są zadowoleni, gdyż udało im się zwrócić 
uwagę na kwestie, które nabierają szczególnego znacze-
nia teraz, kiedy wiszą nad nami plany budowy elektrowni 
jądrowej wraz z Litwą, w Ignalinie...

foto. Tytus Kondracki

Akcja krakowskich Zielonych 2004 upamiętniająca  
2�. rocznicę katastrofy w Czarnobylu rozpoczęła się 
26.4.2006 wizytą w Urzędzie Miasta Krakowa i wręcze-
niem Zielonej Karty Urzędu, Marcinowi Helbinowi – rzecz-
nikowi prasowemu prezydenta Jacka Majchrowskiego, 
który przyjął ją w jego imieniu. Zielona Karta Urzędu jest 
częścią ogólnopolskiej kampanii Zielonych 2004 „Zielona 
Energia” związanej zarówno z kwietniową rocznicą wy-
buchu elektrowni w Czarnobylu, jak i z zakończonym 9 
marca szczytem Unii Europejskiej poświęconym polityce 
energetycznej Europy. Jego wynikiem jest m.in. nałoże-
nie na Komisję Europejską obowiązku jak najszybszego 
przedstawienia propozycji legislacji w sprawie wymiany 
żarówek na energooszczędne w biurach i na ulicach. Le-
gislacja ta miałaby być przyjęta w 2008 r. Zielona Karta 

Urzędu prezentuje zatem oszczędnościowe, proekolo-
giczne rozwiązania, które można i należy wprowadzać 
w urzędach miast, gmin, powiatów i województw, aby 
dostosowując ich funkcjonowanie do legislacji unijnych 
przede wszystkim sprawić, aby stawały się bardziej przy-
jazne środowisku.

Podczas spotkania z Marcinem Halbinem rozmawia-
no na temat „zielonych” sposobów na funkcjonowa-
nie Urzędu Miasta Krakowa. Zieloni 2004 dowiedzieli 
się przy okazji, jakie metody Urząd Miasta już zastoso-
wał, żeby stać się bardziej przyjaznym dla środowiska. 
Rzecznik prezydenta chwalił, że w całym budynku Ma-
gistratu są uszczelniane okna, poza tym urząd stara się 
segregować śmieci. Już te dwie kwestie budzą pewne 
podejrzenia, ponieważ co z tego, że okna uszczelnio-

Czarnobyl 
– nigdy więcej!

Aleksandra Sowa 
współpracowniczka krakowskich  

Zielonych 2004 
koordynatorka Ostrej Zieleni Kraków

Karolina Jankowska 
Zieloni 2004

26.4.2006
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Kolejna demonstracja „Ludzie, nie jedzcie mięsa!” od-
była się w Augsburgu, w Niemczech. 

28.4.2007 zebrało się ok. �00 osób, m.in. Niemcy,  
Austriacy, Szwajcarzy, Francuzi, Hiszpanie i Polacy. 

Ci, którzy mięso jedzą, nie wydają się być świadomi 
tego, jak bestialskie jest postępowanie człowieka wo-

bec zwierząt. Mamy w domu pieski, kotki i inne uko-
chane zwierzęta, ale często nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, że jedzenie mięsa wspiera okrutne morder-
stwa, niewymowne cierpienia zwierząt, które przecież 
wyczuwają swój los, bo tak samo jak ludzie, są żywymi 
istotami. Organizator: www.universelles-leben.org.

Ludzie, 
nie jedzcie 
mięsa!

tekst: Bożena Wolińska
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Co roku podczas Juwenaliów powstają 
ogromne ilości odpadów. Są to głów-
nie puszki aluminiowe oraz butelki po 
napojach, a więc surowce, które mogą 

zostać poddane procesowi recyklingu. 
��.5. po raz pierwszy – w ramach dorocznego święta 

krakowskich studentów, odbyły się Eko-JUWENALIA, zor-
ganizowane przez Stowarzyszenie MANKO przy wspar-
ciu Fundacji Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, 
Fundacji Studentów i Absolwentów AGH „Academica”, 
Porozumienia Samorządów Studentów Uczelni Krakowa 
oraz Centrum Kultury „Rotunda” – organizatorów prze-
marszu studentów ulicami Krakowa. Projekt w atrakcyj-
ny sposób promował ideę selektywnej zbiórki odpadów. 
Był to kolejny już etap całorocznej kampanii ekologicznej 
EkoSegregacja 2007, realizowanej przez Stowarzyszenie 
MANKO (www.ekosegregacja.pl). 

Na Rynku Głównym stanęło specjalne stoisko, gdzie 
studenci mogli zostawiać zużyte puszki po napojach, da-
jąc wyraz dbałości o środowisko oraz poparcia dla ekolo-
gicznego stylu życia. Pionierska akcja spotkała się z du-
żym zainteresowaniem ze strony studentów, bawiących 
się na krakowskim rynku. Łączna ilość zebranych puszek 
aluminiowych to ok. piętnaście �20-litrowych worków! 
Na studentów, którzy oddali najwięcej puszek czekały 
ciekawe nagrody, ufundowane przez EC Kraków i PKP. 
Członkowie Stowarzyszenia MANKO udzielali informacji 
na temat recyklingu, a bardziej zainteresowani studenci 
mogli odebrać książki, wydane przez Centralny Ośrodek 
Rozwojowo-Badawczy Opakowań. 

Stowarzyszenie MANKO 
e-mail: ekologia@manko.pl 

www.manko.pl

Eko-Juwenalia 
w Krakowie



�6

„Zielone Brygady. Pismo Ekologów” nr 4 (225) / 2007

�7

„Zielone Brygady. Pismo Ekologów” nr 4 (225) / 2007

Podmokła dzika łąka w dolnym biegu Narwi, kilka 
kilometrów od ujścia Biebrzy. Z kępiastej wierzby 
iwy płyną ku rzece słowicze kląskania. Nad okraj-
kiem wiosennego rozlewiska kłębią się rybitwy 

białoskrzydłe, trochę dalej w rzeczny nurt pikują rybitwy 
czarne. 

Nieco wyżej beczenie kszyków miesza się z syrenami 
rycyków. Skrajem doliny, pod czarnym olsem, łosza z te-
gorocznym łoszakiem kroczą niespiesznie.

W suchszych miejscach, nieco przydymiona, żółć 
kaczyńców powoli ustępuje złocistej barwie jaskrów. 
Wzdłuż rowów niebieszczą się niezapominajki konkuru-
jąc barwą z fioletem koniczyn. Nad tą impresją natury bu-
czą trzmiele, brzęczą pszczoły i bezgłośnie żeglują pazie 
królowej. Pachnie wodą, miętą, szczawiem, trawami. 

Derr, derr, derr – nawołują derkacze. Rak, ryba, rak, 
świerzbi, świerzbi, drap, drap, drap – odpowiada trzciniak. 

Najgłośniej w kwiecie wiosny rezonują żaby; donoś-
nie skrzeczą malutkie rzekotki, monotonnie rechoczą 
żaby wodne posiłkując się pęcherzami rezonacyjnymi  
w miłosnych pieniach. 

W tle chór kumaków nizinnych wyśpiewuje swoje um, 
um, um bez początku i bez końca. Ropuchy szare kończą 
gody i składają skrzek. Wkrótce opuszczą wodę, by do 
jesieni polować w lasach, na łąkach i polach na owady  
i mięczaki.

W rzece, starorzeczach, oczkach wodnych ruch jak  
w centrum metropolii. Miniaturki smoków – traszki zwy-
czajne i grzebieniaste – składają jaja na wiosennych pę-
dach kosaćców, grążeli, moczarek. 

Trą się piskorze, cierniki, sandacze, bolenie, jazie, 
świnki. Większość pierścienic, skorupiaków, mięczaków, 
owadów wodnych przebudziła się z zimowego odrętwie-
nia i zajmuje się swoimi sprawami. 

W norze nad brzegiem Narwi urodziły się trzy małe 
wydrzęta. 

Za dwa miesiące będą baraszkować z rodzicami nad 
brzegiem rzeki.

W tym roku spadło trochę deszczu. Rok temu na Pod-
lasiu w maju wcale nie padało. Lisy suchą nogą docierały 
do kolonii mew i rybitw wyjadając jaja i świeżo wyklute 
pisklęta. Susza dotknęła zresztą cały kraj. 

Globalne ocieplenie klimatu, w połączeniu z nieudol-
nie przeprowadzonymi melioracjami, z roku na rok po-
wodują obniżanie się wód gruntowych – w ciągu ostat-
nich �0 lat średnio o 2 – � metry. 

Zaledwie kilka procent melioracji przeprowadzonych 
w Polsce miało charakter melioracji nawadniających. 
Pozostałe sprowadzały się do odwadniania zlewni. Osu-
szone torfowiska – po kilku latach dobrego plonowania 
– murszały, częstokroć przekształcając się w nieużytki. 

Obszary naturalnego deficytu wód powierzchnio-
wych zajmują już �8% powierzchni kraju. Polska zajmuje 
2� miejsce w Europie pod względem średniej obfitości 
opadów i 2� miejsce pod względem średniego odpływu 
całkowitego na 25 krajów (Tomiałojć �995).

W środowiskach meliorantów niestety dominuje po-
gląd, że lekiem na całe zło są wielkie zbiorniki retencyjne. 
Nowsze badania – przeprowadzone przez przyrodników, 
ekonomistów i co bardziej światłych hydrotechników 
– jednoznacznie wykazują, że wielkie zbiorniki retencyj-
ne przynoszą znacznie mniej korzyści ekonomicznych niż 
zakładano.

Duże sztuczne zalewy są: krótkowieczne, kosztowne 
(powodują zadłużenie zagraniczne całych narodów), za-
burzają tradycyjną gospodarkę rybacką i rolną, przyspie-
szają erozję rzeczną, są wybitnie destrukcyjne dla przy-
rody rzecznej i nadrzecznej i niejednokrotnie prowadzą 
do tworzenia zbiorników pozbawionych wyższego życia 
organicznego (Carring for the Earth �99�).

Pomijając wątek globalnego ocieplenia, niemiesz-
czący się w ramach tego artykułu, warto jednak zwrócić 

Kalendarz przyrody: 
maj – w dolinach rzektekst: Tomasz Lippoman

www.bialowieza.com.pl

uwagę na trzy zagadnienia, na które możemy mieć pe-
wien wpływ.

Ochrona istniejących terenów podmokłych
Można powiedzieć, że na tym polu dobrze się dzieje.  

Powołano wszak kilka bagiennych parków narodowych: 
Biebrzański, Narwiański, Poleski a ostatnio PN Ujścia Warty. 

Mamy też sporo rezerwatów chroniących śródleśne 
torfowiska wysokie czy fragmenty naturalnie meandrują-
cych cieków wodnych. Czy to jednak wystarczy? Wątpię. 
W sytuacji, gdy opady atmosferyczne są niewystarczają-
ce a wykopane wcześniej rowy melioracyjne nadal pracu-
ją, powołanie parku narodowego czy rezerwatu przyrody 
nie ma zbyt wielkiego znaczenia dla terenów, o wartości 
których decyduje utrzymanie wysokiego poziomu wody. 

Czy w bagiennych parkach narodowych zamyka się sta-
re rowy melioracyjne? Pojedźcie sami i się przekonajcie. 

Mała retencja
Pod tym pojęciem należy rozumieć retencjonowanie 

wody w całej zlewni a nie wyłącznie w zbiornikach sztucz-
nych (Marcilonek S. �994). 

Jeziora, oczka wodne, stawy, mokradła, starorzecza nie 
tylko gromadzą wodę w okresach niedoborów ale i zabez-
pieczają teren zlewni w okresie wysokich stanów wód. 

Po II wojnie światowej z powodów politycznych  
zlikwidowano w Polsce tysiące młynów wodnych i wiele 

stawów rybnych na terenach przydworskich. Tego się już 
nie cofnie.

Obecnie, na niestety bardzo małą skalę, Lasy Pań-
stwowe i kilka organizacji pozarządowych podpiętrza 
małe cieki, głównie w lasach. Prowadzony jest też projekt 
renaturyzacji fragmentu środkowej Narwi w okolicach 
Tykocina i na obrzeżach Narwiańskiego Parku Narodo-
wego. Czy to wystarczy? 

Bobry
To też melioranci, tyle że nawadniający. Liczebność 

bobrów w Polsce od lat osiemdziesiątych XX wieku roś-
nie wykładniczo. Oszacowana wartość wody zatrzymanej 
przez te zwierzęta w małej retencji wynosi, w skali kraju, 
około 600 milionów złotych. 

Wysokość odszkodowań wypłacanych rolnikom za 
tak zwane szkody bobrowe to około milion złotych.  
Trzy lata temu Wojewódzki Konserwator Przyrody z Białe-
gostoku wydał zgodę na zastrzelenie 600 bobrów. 

Powód: brak środków na wypłacanie odszkodowań.
Literatura
Carring for the Earth: a strategy for sustainable living, 

�99�, IUCN, UNEP, WWF, Gland, Switzerland.
Marcilonek S., �994, Eksploatacja urządzeń melioracyj-

nych, Wydawnictwo AR, Wrocław.
Tomiałojć L., �995, Ekologiczne aspekty melioracji wod-

nych, Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN.
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Przeprowadzam serię wywiadów z ciekawymi ludźmi 
– pisarzami, poetami, malarzami, ekologami, naukowca-
mi. Pani angażuje się czynnie w to, co uznaje za słuszne. 
Walczy Pani w obronie słabszych. Nie jest to obecnie 
postawa często spotykana. Czy zgodzi się Pani odpowie-
dzieć na kilka pytań?

�. JBS. Jak zaczęła się Pani walka o prawa zwie-
rząt?

M.K. - W moim życiu towarzyszyły mi zawsze psy. Były 
różnej wielkości, maści i rasy. Jako mała dziewczynka za-
kochałam się w wielkim psie, był to dog arlekin, ale na 
takiego psa przyszło mi poczekać wiele lat. Szereg lat 
byłam jedynie posiadaczką psów poszerzającą wiedzę 
kynologiczną. Kilka lat temu zaczęłam oglądać na Animal 
Planet program p.t. „Policja dla Zwierząt”, który bardzo 
mnie zainteresował, zaczęłam marzyć, aby taka organiza-
cja powstała w Polsce.

2. Wiem, że aby zrealizować swoje marzenia i zająć 
się hodowlą zrezygnowała Pani z wygodnego mieszkania 
w Krakowie i zamieszkała �0 km dalej w Marcyporębie. 
Czy wszyscy członkowie rodziny byli w tej sprawie jedno-
myślni i czy nie żałowała Pani później swojej decyzji?

Mieszkając w centrum Krakowa nie wyobrażałam so-
bie, aby mogło być kiedyś inaczej. Obecnie mieszkam w 
bardzo urokliwej okolicy i jeśli nie będę zmuszona nie 
zamienię tego miejsca na żadne inne. Moja rodzina jest 
również szczęśliwa z tego właśnie powodu, choć dla mo-
jego młodszego syna Kuby, który ma �5 lat dojazd do 
szkoły w Krakowie sprawia nieraz nieco kłopotu.

�. Jak wielka jest prowadzona przez Panią hodow-
la i ile osób jest przy niej zaangażowanych? Jak wygląda 
podział obowiązków?

Hodowla dogów to moja pasja i wielka przyjemność, 
mam cztery żółte dogi, które mieszkają z nami w domu. 
Nie uznaję hodowli kennelowej (klatkowa). Obowiązkami 
dzielimy się, w zależności od ilości posiadanego czasu. Mój 
straszy syn Filip został tak skutecznie „zarażony” miłością 
do psów, że w życiu wybrał zajęcie z nimi zawiązane.

4. Ludzie którzy pragną kupić rasowego psa 
– często nie orientują się gdzie powinni się udać. Wiem,  
że hodowle są prowadzone nie zawsze przez hodowców. 
Zdarza się, że są to tylko tzw. „producenci” czy mogłaby 
Pani wyjaśnić naszym czytelnikom podstawowe różnice  
i konsekwencje wynikające z tych różnic?

Małgorzata Kozubek – osoba o wielkim sercu, przyjaciółka wszelkich istot zamieszkujących nasz wszech-
świat, właścicielka rodzinnej hodowli dogów niemieckich w Marcyporębie, obrończyni praw zwierząt, prezes 
Stowarzyszenia Obrońców Stworzeń „SFORA”, członek krakowskiego Klubu Przyjaciół Kota „Filemon”.

Jurata Bogna Serafińska 
– wywiad  
z Małgorzatą Kozubek

Warszawa, 29.4.2007
Wywiad przeprowadziła  
Jurata Bogna Serafińska

Odróżnienie prawdziwego hodowcy od producenta 
nie powinno nikomu nastręczać problemu. Prawdziwy 
hodowca dba o swoje szczeniaki, są zaszczepione, odro-
baczone i odpowiednio odżywione. Kojec maluchów jest 
czysty, suchy i ciepły, a matka szczeniąt w odpowiednio 
dobrej kondycji, wszystkie zwierzaki mają zapewnioną 
odpowiednią opiekę weta. Prawdziwy hodowca prze-
prowadza wywiad z potencjalnymi nabywcami szczenia-
ka, upewniając się, że maluch trafi w odpowiednie ręce,  
a kupno psa staje się często początkiem znajomości, bo 
przecież każdy hodowca chce wiedzieć jak rozwija się 
maluch z jego hodowli.

Niestety o miejscu zakupu psa często decyduje cena 
szczeniaka. Ma to oczywiście swoje konsekwencje. Zwra-
cając uwagę jedynie na cenę szczeniaka, ludzie zapo-
minają o wielu sprawach, jak odpowiedni dobór matki  
i ojca, odżywienie matki, a później maluchów, opieka 
weta itp. W efekcie piesek kupiony od producenta, czę-
sto jest chory lub niedożywiony co powoduje dodatkowe 
koszty, niejednokrotnie przewyższające zakup szczenia-
ka z rodowodem.

5. Należy Pani do krakowskiego Klubu Przyjaciół 
Kota „Filemon”. Jego nazwa kojarzy się bardziej z kotami. 
Czy oprócz ukochanych dogów ma Pani u siebie jeszcze 
inne stworzenia – może właśnie koty?

Klub „Filemon” to oczywiście koty i ich pasjonaci, 
wspaniali ludzie, którzy wiele zrobili i robią nadal dla bra-
ci mniejszych. Miałam w swoim domu różne stworzenia, 
ale obecnie mam „tylko” pięć psów, cztery dogi i niesfor-
nego beagle.

6. Jest Pani Prezesem Stowarzyszenia Obrońców 
Stworzeń. Gdzie mieści się siedziba Stowarzyszenia, jaką 
prowadzi ono działalność, w jakich sprawach i w jaki spo-
sób można się kontaktować w razie potrzeby?

SOS SFORA to nowe Stowarzyszenie, które się właśnie 
tworzy na wzór Policji dla Zwierząt. Skupia ludzi o wiel-
kich sercach, kochających wszelkie stworzenia i chcących 

nieść im pomoc. Mamy już ponad roczne doświadcze-
nie wyniesione z innej organizacji. Nasze działania idą 
w trzech kierunkach, pierwszy to bezpośrednia pomoc 
wszędzie tam gdzie dzieje się krzywda zwierzętom, nie-
zależnie od gatunku i wielkości. Drugi to program edu-
kacyjny, skierowany do najmłodszych, chcemy ugrun-
tować naturalną miłość do zwierząt i pokazać różnicę 
między misiem na półce, a żywym zwierzakiem. Trzeci to 
potrzeba zmiany przepisów dotyczących praw zwierząt, 
chcemy połączyć siły z innymi organizacjami. W sprawie 
stowarzyszenia można się na razie kontaktować pod nu-
merem telefonu: 60�-94-�2-95.

7. Jaki był największy sukces w czasie działania ww. 
organizacji i czy uważa Pani, że takie organizacje mogą 
poradzić sobie z problemami, jakie są do nich zgłaszane?

Za największy sukces uważam powstanie SOS SFORA  
i to, że należą tu ludzie o tak wielkich sercach, co w obecnym 
świecie nastawionym głównie na konsumpcję zaczyna być 
ewenementem. Praca w takiej organizacji przynosi ogrom-
ną satysfakcję, ale nie materialną. Jestem optymistką i wie-
rzę w powodzenie SFORY.

8. Czy polskie prawo w kwestii praw zwierząt jest 
już dostosowane do prawa unijnego, a jeśli nie – to co z 
tego wynika?

Mówiłam już wcześniej, że będziemy walczyć o to,  
by nasze schroniska nie pękały w szwach, watahy psów  
i kotów nie biegały bezpańsko po ulicach, w końcu o to 
by bracia mniejsi mieli zawsze pełne miski, a okrucień-
stwo wobec nich było surowo karane.

9. Na zakończenie pytanie osobiste. Jakie marzenia 
pragnie Pani zrealizować w najbliższym czasie?

Marzeniem moim jest poprawa bytu zwierząt w Pol-
sce, to takie największe, a mniejsze to możliwość zorga-
nizowania miejsca gdzie można by przywieść pokrzyw-
dzone zwierzę, gdzie zajęli by się nim lekarze weterynarii, 
gdzie zostałoby wyleczone i na koniec znalazłoby dom.

Dziękuję za rozmowę.

Konkurs
Krakowski Klub Wegetarian „Żyj i pozwól żyć innym” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie 

na wiersz prowegetariański.
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Przeważnie mamy o sobie dobre zdanie. Jacy jesteśmy 
naprawdę? W naszym, własnym przekonaniu – wrażliwi, 
subtelni, inteligentni, taktowni, dobrzy, chętni do pomo-
cy, rodzinni. A jak wyglądamy obserwowani z boku? 

Większość z nas deklaruje na przykład, że lubi zwierzę-
ta. W szarym, dziesięciopiętrowym bloku na peryferiach 
wielkiego miasta mieszka wiele czworonogów – psów, 
kotów, czasem królików i świnek morskich. Najbardziej 
widoczne są psy. To zrozumiałe – one muszą wyjść na 
dwór przynajmniej dwa razy dziennie. Co innego koty.  
Te domowe pupile grzeją się w cieple kaloryferów, kocy-
ków i poduszek i nie ujawniają obcym swej obecności. Ich 
los znany jest tylko opiekunom i praktycznie zależny tylko 
od nich. Psy wychodzą z mieszkań, jadą windą, potem ma-
szerują ulicą – razem z panem lub panią. 

Przeważnie wszyscy znają z widzenia sąsiadów i ich 
psy. Dlatego zdziwiło mnie bardzo to, co zauważyłam 
ostatnio. Jedna z lokatorek mieszkania w południowej 
części bloku jeszcze pół roku temu wychodziła na spacer 
z dwoma rottweilerami. Potem z jednym. Dwa miesiące 
temu w parku koło jej nogi maszerował wilczur, a dwa 
dni temu – bokser. Bohaterka naszego opowiadania, 
nazwijmy ją dla ułatwienia panią Blą, mieszka w lokalu 
wielkości �6 m kw., bez balkonu. Czteroosobowa rodzina 
gnieździ się w dwóch klitkach z ciemną kuchnią. Nie ma 
tam miejsca nawet dla jednego dużego psa. Do dziś jest 
dla mnie zagadką gdzie miały swe legowiska dwa wielkie 
rottweilery i co się z nimi stało! Gdzie i dlaczego zniknęły 
tak nagle? Co oznacza cały ten psi kalejdoskop? Są tacy, 
którzy utrzymują, że widzieli jak pani Bla co jakiś czas ko-
pie zawzięcie w osiedlowym lasku, niedaleko ujęcia wody 
oligoceńskiej. Może to plotki, a może nie. W każdym razie 
wielu lokatorów przestało chodzić po wodę ze źródełka. 

Obawiam się jednego. Są ludzie, którzy może i lubią 
zwierzęta, ale nigdy nie powinni ich mieć na własność, 
ponieważ traktują je przedmiotowo, a nie podmioto-
wo. Pies bawi ich tak długo dopóki jest sprawny, zdrowy  
i ładny. Kiedy zaczyna chorować – przestaje być obiek-
tem zabaw. Nagle okazuje się, że potrzebuje opieki, tro-
ski i wyłożenia pieniędzy na koszty leczenia, na porządne 

jedzenie. Być może to właśnie wtedy zapada barbarzyń-
ska decyzja, często podparta ideologią typu – lepiej te 
parę złotych wydać na potrzeby kogoś z rodziny, a nie 
na zwierzę. Bo to przecież tylko zwierzę, które można  
łatwo wymienić na nowszy, sprawniejszy, atrakcyjniejszy 
model, podobnie jak telewizor, komputer czy samochód. 
Kiedyś, dawno temu, panowała opinia, że jeżeli ktoś jest 
niedobry dla zwierząt – to jest po prostu złym człowiekiem. 
Uważam, że w tym twierdzeniu było bardzo dużo prawdy. 

Chore zwierzę, jak każdy chory domownik – to bar-
dzo duży wydatek. Wiem coś o tym. Przez piętnaście 
lat miałam w domu kotka. W ciągu ostatnich dwóch lat 
chorował. Woziłam go na badania, na kroplówki, kupo-
wałam leki, zmuszałam, aby je łykał. Kiedy niosłam kotka 
do weterynarza niektórzy sąsiedzi przyglądali się temu 
z dziwnymi minami. Ich zdziwienie było jednak jeszcze 
większe, gdy wracałam z moim zwierzaczkiem z powro-
tem. To było ich zdaniem, co najmniej nierozsądne. Trzy-
mać chorego zwierzaka i jeszcze mieć dodatkowe koszty?  
To rzecz niezrozumiała dla pewnego typu ludzi. Dla mnie 
– mój zwierzak – mój przyjaciel – wart był czasu, wydat-
ków i poświęceń. Miał przecież tylko mnie. Tylko na mnie 
mógł liczyć. Przez wiele lat darzył mnie swoim mruczą-
cym uczuciem i zaufaniem. Zasługiwał na najlepszą opie-
kę i taką starałam się mu zapewnić 

Ale wiem teraz również, że nie każdego stać na tak 
duże wydatki. Jedna kroplówka dla kotka kosztowała  
�5 zł, badanie krwi 70 zł, prześwietlenie 50 zł. Ile koszto-
wały lekarstwa w ciągu dwóch lat – nawet nie liczyłam. 
Niektóre leki dla zwierząt przelicza się wg wagi ciała.  
Im zwierzak cięższy – tym leczenie będzie kosztowniejsze. 
Może powinni brać to pod uwagę, przy wyborze zwierza-
ka, ludzie z małymi dochodami. Lepiej wziąć mniejszego 
pieska, na leczenie którego będzie nas w razie czego stać 
– niż… No właśnie – co dzieje się z wielkimi psami, gdy 
zaczną chorować? Byłam raz świadkiem sceny u wetery-
narza, kiedy to pani X zażyczyła sobie, aby uśpić jej psa,  
z którym przyszła na wizytę po raz pierwszy. 

– Proszę pani ten piesek nadaje się do leczenia – powie-
dział weterynarz. 

Na peryferiach 
wielkiego miasta 

tekst: Jurata Bogna Serafińska 

Jurata Bogna Serafińska, ur. w Płocku. Poetka, pub-
licystka, eseistka, autorka opowiadań, powieściopi-
sarka. Członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich, 
współpracuje z licznymi redakcjami, m.in. „Literatu-
ry Współczesnej”, „Własnego Głosu” „Gazety Kultu-
ralnej” i „Akantu”. Działa w Klubie Sił Powietrznych 
WLOP, Klubie Twórczości „Żar” Okręgu Mazowie-
ckiego PZN oraz w krakowskim Klubie Przyjaciół Kota 
„Filemon”. Wielokrotnie nagradzana w konkursach 
literackich. Jej utwory weszły w skład kilkudziesięciu 

almanachów, antologii i albumów. 

– Ale ja go leczyć nie będę, mam już obiecanego nowego 
– odparła pani X, klepiąc jednocześnie po łebku nieświa-
domą jeszcze swego losu psinę. Zwierzak patrzył na nią 
cały czas ufnym spojrzeniem wielkich, brązowych oczu. 

Uważam, że rodzice „wymieniający” chore zwierza-
ki na „zdrowe modele” uczą swoje dzieci znieczulicy.  
Powinni być z góry przygotowani na to, że kiedy przesta-
ną być „przydatni” – ich pociechy umieszczą ich w domu 
starców, albo każą mieszkać w piwnicy. Doczekaliśmy się 
społeczeństwa nastawionego wyłącznie na konsumpcję, 
w którym nikt nie ma ochoty na zrobienie czegoś więcej 
ponad obowiązkowe minimum. Nikt? No nie – jeszcze na 
szczęście zdarzają się wyjątki. 

Wczoraj pan z piątego piętra przygarnął wyrzuconego 
małego kotka. Dał go pod opiekę swojej, od lat częścio-
wo sparaliżowanej żonie. Myślę, że opieka nad kotkiem 
będzie dla niej świetną terapią. Ale to wyjątkowi ludzie, 
wyjątkowe małżeństwo. Widuję ich od lat. On codzien-
nie wyprowadza ją na spacer. Mówi do niej, chociaż ni-
gdy nie słyszy odpowiedzi. Jednak są razem i rozumieją 
się bez słów. W bloku mieszka też wiele osób samotnych, 
które zostały opuszczone przez bliskich, kiedy zaczę-
ły chorować. Są też przypadki, że ludzie mieszkają niby 
razem, a jednak osobno. Na dziewiątym piętrze osiem-
dziesięcioletnia kobieta i jej dorosły syn, kawaler. Każde 

w swoim pokoju – nie rozmawiają od lat. Wszelkie pró-
by nawiązania rozmowy kończyły się zawsze awanturą.  
Nikt już chyba nie pamięta początku konfliktu. Starsza 
pani jest niedołężna. Od około roku przychodzi do niej 
pielęgniarka – robi zakupy, zamawia wizyty lekarskie. 
Ostatnio okazało się, że potrzebne będą pampersy.  
Pielęgniarka przychodzi dwa – trzy razy w tygodniu.  
Co będzie w pozostałe dni? Syn nie przejawia żadnego 
zainteresowania matką – nie przekracza granicy swego 
terytorium. Być może obecna sytuacja zmusi go do dzia-
łania. Ale jakie ono będzie? 

Kilka lat temu zbulwersował mieszkańców bloku przy-
padek pięćdziesięcioletniej kobiety, matki dwojga doro-
słych dzieci, które po prostu wyprowadziły się z domu, 
gdy matka poważnie zachorowała. – Powiedziały, że nie 
mogą patrzeć jak się męczę – płakała kobieta – i męczyła 
się do końca – zupełnie sama. Nie miała siły, aby sobie 
cokolwiek ugotować. Jadła suche bułki i to co przynieśli 
sąsiedzi. Kiedy umarła – wrócił syn (córka nie pokazała się 
już nigdy) – odkaził mieszkanie, a potem sprowadził żonę 
– panią Blę. To właśnie oni mieszkają tam teraz z dwoj-
giem dzieci i coraz to innymi wielkimi psami. Z psami,  
z którymi pani Bla chodzi na spacery do parku. 

Boję się takich ludzi. Nie powierzyłabym im nawet na 
godzinę żadnego żywego stworzenia. 
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2�.�.2004 uchwalono ustawę o systemie monitorowa-
nia i kontrolowania jakości paliw i biopaliw ciekłych. Jednak 
utraciła ona już swoją moc prawną, ponieważ 25.8.2006 
przyjęto nową ustawę o systemie monitorowania i kon-

trolowania jakości paliw. Do tego aktu prawnego zostało 
opublikowanych kilka rozporządzeń. Określono zasady or-
ganizacji i działania systemu monitorowania i kontrolowa-
nia jakości paliw przeznaczonych do stosowania:
�)  w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także maszy-

nach nie poruszających się po drogach,
2)  w instalacjach energetycznego spalania oraz w stat-

kach żeglugi śródlądowej,
�)  w wybranych flotach,

4)  przez rolników na własny użytek
- w celu ograniczania negatywnych skutków oddzia-

ływania paliw na środowisko oraz zdrowie ludzi. 
Ustawa ta podzielona jest na przepisy ogólne, normy 

dotyczące systemu monitorowania i kontrolowania jako-

Zarys 
kontroli paliw

tekst: Radosław Rzepecki

Radosław Rzepecki, absolwent Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Autor kilkudziesięciu tekstów z zakresu 

prawa ochrony środowiska.

foto Anna J. Kolińska

ści paliw, przepisy karne, zmiany w przepisach obowiązu-
jących, a także przepisy przejściowe i końcowe. 

W zasadach ogólnych wyjaśniono 24 pojęcia istotne 
dla tego aktu, m.in. co należy rozumieć przez: paliwa cie-
kłe, biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), pojazd, stację 

paliwową czy akredytowane laboratorium.
Kontrola paliw była i jest przeprowadzana w dwóch 

zakresach, czyli europejskim oraz krajowym.
W ramach europejskiej części systemu kontro-

lowane są benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), olej 
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napędowy oraz biopaliwa ciekłe dostępne na sta-
cjach paliwowych i zakładowych. W próbach ben-
zyn i oleju napędowego badane są wszystkie para-
metry, które mają wpływ na środowisko naturalne 
(określone w dyrektywie 98/70/WE Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady z ��.�0.�998 w sprawie jakości 
benzyn i olejów napędowych zmienionej dyrekty-
wą 200�/�7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z �.�.200�). Stacje przeznaczone do kontroli w tym 
aspekcie wybierane są losowo (system komputerowy). 

Wszystkie pozostałe działania realizowane są  
w ramach krajowej części systemu monitorowania 
i kontrolowania. Mają one na celu przeciwdziałanie 
wprowadzaniu złej jakości paliwa. Kontrolą objęte są 
następujące gatunki paliw:
•	 benzyny (bezołowiowa 95 oraz 98), 
•	 olej napędowy, 
•	 biopaliwa ciekłe, 
•	 gaz skroplony (LPG), 
•	 sprężony gaz ziemny (CNG), 
•	 lekki olej opałowy. 

Istotne jest to, że po raz pierwszy kontrola jakości pa-
liw jest prowadzona na tak szeroką skalę. Kontrolowany 
jest cały łańcuch dystrybucyjny paliwa – od stacji paliwo-
wej poprzez hurtownie i bazy paliwowe, aż do producen-
ta paliwa.

Zarządzanie systemem monitorowania i kontrolowa-
nia jakości paliw powierzono prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, a przeprowadzanie kontroli 
z mocy prawa dokonuje Inspekcja Handlowa.

W jaki sposób przebiega inspekcja?
Kontrolę jakości paliw u przedsiębiorców przeprowa-

dza inspektor, na podstawie pisemnego upoważnienia 
imiennego do przeprowadzenia kontroli jakości paliw, 
po okazaniu legitymacji służbowej. Jednocześnie okre-
ślono, że upoważnienie takie powinno zawierać:
•	 oznaczenie organu kontroli,
•	 podpis i pieczęć imienną osoby wystawiającej,
•	 imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer  

legitymacji służbowej inspektora przeprowadzające-
go kontrolę,

•	 podstawę prawną do przeprowadzenia kontroli, 
•	 pouczenie o skutkach prawnych uniemożliwiania 

albo utrudniania inspektorowi przeprowadzenia 
czynności kontrolnych.
Inspektor może w toku kontroli żądać udostępnienia 

dokumentów, dotyczących pochodzenia i jakości bada-
nego paliwa.

W toku czynności kontrolnych pobierane są dwie 
próbki, w odpowiedniej ilości. Jedna z nich jest badana 
po niezwłocznym przewiezieniu do akredytowanego 
laboratorium, a druga jest kontrolna. Próbki mogą być 
pobrane ze zbiornika, opakowania jednostkowego lub  
z urządzenia służącego do dystrybucji paliwa. Po zakoń-
czeniu pobierania prób spisuje się protokół z tej czyn-

ności. Sporządzany jest także protokół pobrania próbek, 
przeznaczony do użytku wewnętrznego Inspekcji Han-
dlowej. Jeżeli wyniki są zgodne z przepisami, pozosta-
łości po próbkach oraz próbki kontrolne nie poddane 
badaniom, podlegają na wniosek Wojewódzkiego In-
spektora Inspekcji Handlowej, komisyjnemu zniszcze-
niu przez akredytowane laboratorium przeprowadzają-
ce badania. 

Szczegółowe zasady pobierania próbek dla danego ro-
dzaju paliwa są określone w rozporządzeniach, dlatego np.: 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z ��.�.2007 określo-
no sposób pobierania próbek gazu skroplonego (LPG).

Jakie są konsekwencje za naruszenie przepisów?
Według norm karnych, kto wytwarza, transportuje, 

magazynuje lub wprowadza do obrotu paliwa ciekłe, 
biopaliwa ciekłe, gaz skroplony (LPG), sprężony gaz 
ziemny (CNG) lub lekki olej opałowy, które nie spełnia-
ją wymagań jakościowych, podlega grzywnie od 50 tys. 
do 500 tys. zł lub karze pozbawienia wolności do lat �.  
Jeżeli paliwa stanowią mienie znacznej wartości, spraw-
ca podlega grzywnie od �00 tys. do � mln zł lub karze 
pozbawienia wolności od � miesięcy do 5 lat. Jeżeli 
sprawca czynu określonego powyżej działa nieumyśl-
nie, podlega grzywnie od 25 tys. do 250 tys. zł. W przy-
padku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie od �0 
do 25 tys. zł.

W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości pali-
wa, sprawa jest kierowana przez Inspekcję Handlową do 
prokuratury.

W ustawie novum jest to, że określono widełki,  
podając kwoty minimalnej grzywny. Kary za naruszenie 
przepisów wydają się duże. Przestępstwo to należy do 
przestępstw prawa karnego pozakodeksowego i można 
je zaliczyć do przestępstw przeciwko środowisku. 

W wyniku kontroli przeprowadzonych w czasie obo-
wiązywania starej ustawy, w latach 2005 - 2006 do sądów 
skierowano �26 aktów oskarżenia przeciwko nieuczci-
wym przedsiębiorcom. Skazanym sąd wymierzał grzyw-
ny lub łącznie kary pozbawienia wolności w zawieszeniu 
i grzywny.

Do kogo udać się aby zgłosić nieprawidłowości?
Zgłoszenia paliwa złej jakości można dokonać po-

przez wypełnienie formularza na stronie www.uokik.gov.
pl, w zakładce paliwa lub można poinformować osobiście 
Inspekcję Handlową. Jednocześnie na stronach Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów znajduje się wykaz 
stacji, gdzie przeprowadzono kontrole.

Z pewnością, aby wyeliminować wszelkie wynaturze-
nia na rynku paliw, potrzebna jest coraz lepsza współpra-
ca organów zajmujących się kontrolą i wymiarem spra-
wiedliwości. Lepszej jakości paliwo to nie tylko dłuższa 
„żywotność pojazdów”, ale i czystsze środowisko. 

Źródła: 
www.uokoik.gov.pl
www.giih.gov.pl
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Zainspirowany artykułem The new yuppies*) w „The In-
dependent” uległem pokusie refleksji nad politycznym ru-
chem Zielonych. Szczególnie ważne jest zainteresowanie 
się faktem ich bazy i zaplecza politycznego. Jak daleko  
i gdzie mogą oni sięgać, i o kogo walczą?

Pytania te są ważne, bo jak każdy ruch polityczny, tak 
i ten musi być zbudowany w oparciu o jakiś wspólny sens 
i cele, nawet jeśli pozorne.

Faktem niepodważalnym jest to, że polscy Zieloni 
werbują się głównie ze sfer lepiej zarabiających miesz-
czuchów. Faktem również jest, że to zawsze drobna bur-
żuazja była źródłem dla wielu postępowych ruchów. Jeśli 
jednak się przyjrzeć ich postulatom i temu o co walczą 
Zieloni, to „skład” ruchu budzi co najmniej zakłopotanie.

Pierwszy powód zakłopotania jest taki, że Zieloni 
prawie w ogóle nie sięgają do ruchu pracowniczego  
i (przynajmniej w naszym kraju) nie są zainteresowani 
komunikowaniem spraw, związanych z powszechnymi 
warunkami pracy.

Choć zainteresowani są egalitaryzmem, pozostają we 
własnej niszy. Prawdą jest, że większość z nich samoza-
trudnia się lub ma dobrze płatne biurowe posady. Jednak 
wiele z zielonych postulatów dotyczących gospodarki 
jest przecież szalenie atrakcyjnych dla całego rynku pra-
cy, a w szczególności samych pracowników, czy jak kto 
woli (bo dziś to niepopularny termin) robotników – jak 
chociażby zniesienie obciążeń z tytułu zatrudnienia.

Ogromny znak zapytania pojawia się jednak, gdy 
przychodzi do spojrzenia na relacje miasto – wieś. Trud-
no znaleźć wśród Zielonych osoby zamieszkujące obsza-
ry wiejskie. Sami Zieloni również nie kłopotają się szu-

kaniem własnej niszy wśród ważnego przecież dla nich 
ruchu wiejskiego. Przyszłość miast (i to zaledwie w ciągu  
�0 – 20 lat) to przyszłość biedoty, ludzi nieprzygotowa-
nych na zmiany oraz bankierów wysysających reszty 
dostatku ze złupionych – z dotychczasowego obfitości 
kopalnej energii i tanich zaopatrzeń – osiedli. Czyż nie na 
wieś zatem powinni swe oczy zwrócić Zieloni, jeśli chcą 
zaoferować społeczeństwu jakąś prawdziwą rzeczywi-
stość (a co ważniejsze, konkurencyjną gospodarczo wobec  
innych części świata i Europy) w tej trudnej przyszłości?

Jeszcze trudniej wśród Zielonych znaleźć by było takich, 
którzy mieszkając na wsi, mają jakieś pojęcie o prawdziwej 
– ekologicznej i tradycyjnej (nie opartej o użycie kopalnej 
energii) – gospodarce rolnej, czy takich, którzy nawiązali 
jakieś stosunki wśród wiejskiej społeczności i prawdziwe  
w niej funkcjonują.

Taka refleksja na temat niszy i odcięcia od społeczeń-
stwa skromnego ruchu politycznego polskich Zielonych 
nasuwa się, gdy patrzy się na banner (na jego głównej 
stronie) w Internecie, zachęcający do korzystania z pocią-
gu InterCity, by zwalczać zmiany klimatyczne... 

Ruchu skromnego z przyczyn, które zostały wyżej wy-
mienione...

Pytanie, które należy teraz postawić to: O co właści-
wie walczą polscy Zieloni? 

Opublikowane również w serwisie zielone.info: 
zieloni.org.pl/articles.php?id=��82

*) The new yuppies: They’re back - and this time they’re 
green (Nowi Yuppie: Z powrotem i tym razem są zieloni), 
„The independent on Sunday” 14.5.2007.

Czy Zieloni  
to nowobogaccy  
(a może starobogaccy)?tekst: Piotr Poleski

Czy leśnik jest przyrodnikiem? Czy fotograf przyrody 
jest przyrodnikiem? Czy może jest nim biolog albo gene-
tyk? Może naukowiec zajmujący się ochroną przyrody? 
Czy myśliwy jest przyrodnikiem? Czy typowy mieszczuch 
– rzadko wystawiający nos poza granice swego miasta 
– również może być przyrodnikiem?

Na te pytania nie ma, moim zdaniem, jednoznacznej 
odpowiedzi.

Czy każdy leśnik jest przyrodnikiem? Na pewno nie. 
Są wszakże tacy, dla których las jest tylko uprawą leśną, 
zwierzyna – mięsiwem na stół, a spróchniałe pnie – wylę-
garnią szkodników.

Czy każdy fotograf przyrody jest przyrodnikiem? A co 
z takimi, którzy są w stanie zniszczyć gniazdo tylko po to, 
żeby zrobić „dobre” zdjęcie? Co z takimi, którzy podejdą  
w nocy gniazdo puchacza i z błyskiem flesza zrobią zdjęcie 
pisklętom?

Nie, nie będę szczegółowo odpowiadał na wszystkie 
pytania postawione wcześniej. Podobnych pytań można 
by zadać o wiele więcej, a odpowiedź na nie jest jedna: 
nie, nie każdy jest przyrodnikiem, niezależnie od wy-
kształcenia, profesji czy hobby. Aby być przyrodnikiem, 
trzeba przyrodę kochać i szanować. Tak więc typowy 
mieszczuch też może być przyrodnikiem, dlaczego nie?

Bo czy przyrodnik musi potrafić rozpoznawać łęgi  

i grądy? Czy musi odróżniać myszołowa od bielika,  
a jeszcze lepiej – myszołowa od myszołowa włochatego?  
Czy musi potrafić rozróżnić odchody samicy i samca sar-
ny, a zimą rozpoznawać drzewa po korze? Czy musi wie-
dzieć, jaka jest różnica w budowie kwiatu Verbascum (L.)  
i Linaria (L.) Mill., a do tego jeszcze wiedzieć, że są to rośli-
ny z rodziny trędownikowatych (Scrophulariaceae Juss.)?

Nie, moim zdaniem, przyrodnik tego wiedzieć nie 
musi. I choć Uniwersalny słownik języka polskiego PWN  
podaje, że przyrodnik to badacz przyrody, ja się z tą defi-
nicją nie zgadzam. Czas już za przyrodnika uznać osobę, 
która kocha i szanuje przyrodę. Jeśli przyjmiemy takie 
znaczenie, okaże się, że niejeden badacz przyrody prze-
staje być przyrodnikiem, a wielu z tych, którzy o przy-
rodzie mają mgliste pojęcie, zostanie do tego grona za-
kwalifikowanych. Może jest to wadą mojej definicji, ale 
jednak przy niej obstaję. Dożyliśmy czasów, w których to 
etyka, a nie wiedza, staje się najważniejsza w stosunku 
człowieka do natury. Bo wiedza – lub pęd „przyrodnika” 
do niej – może przynieść samej przyrodzie wiele złego. 
Przyrodnikiem nie jest ten, kto przyrody nie szanuje, ani 
ten, dla którego jej badanie to tylko i wyłącznie sposób 
zarabiania pieniędzy (co nie znaczy, że badacze przyrody 
nie powinni dostawać pieniędzy za swoją pracę!). Nie.

Przyrodnikiem jest ten, kto przyrodę kocha i szanuje!

Przyrodnik?
Kim jest przyrodnik?tekst: Marcin Kozak

ecozak@gmail.com



28

„Zielone Brygady. Pismo Ekologów” nr 4 (225) / 2007

29

„Zielone Brygady. Pismo Ekologów” nr 4 (225) / 2007

Słowa „demokracja” i „gospodarka rynkowa”, a czę-
sto „demokracja” i „kapitalizm” nieraz wymieniane są 
jednym tchem, kiedy media mówią o postępie różnych 
krajów. Słuchacz odnosi wrażenie, że jedno z drugim za-
wsze idzie w parze, że jedno drugiemu sprzyja. Komunały 
mają to do siebie, że w pierwszej chwili wydają się oczy-
wistą prawdą. Później, kiedy zyskają sobie „stałe obywa-
telstwo”, trudno zauważyć moment, w którym zaczynają 
rozmijać się z rzeczywistością. Tymczasem, o ile kiedyś 
kapitalizm przyczynił się do rozwoju i rozkwitu de-
mokracji, o tyle teraz ją podkopuje i zabija, sprowa-
dza do fasady i absurdu. 

Fakt, że rozszerzanie się demokratycznej formy rzą-
dów następowało w ślad za rozwojem kapitalistycznych 
stosunków gospodarczych, nie był przypadkiem. Pierw-
si kapitaliści wywodzili się przeważnie z mieszczaństwa 
– stanu nieuprzywilejowanego w feudalnym ustroju 
wieków średnich. Władza skupiona wyłącznie w rękach 
szlachty poważnie utrudniała mieszczanom starania  
o najkorzystniejsze warunki działalności. Dopiero zrów-
nanie stanów w ustroju demokratycznym umożliwiło 
bankierom i przedsiębiorcom wywieranie bezpośrednie-
go wpływu na rządy. „Władza ludu” odpowiadała tym, 
którzy z ludu się wywodzili, a potrafili się z niego wyróż-
nić inicjatywą i praktycznymi umiejętnościami.

Kiedy jednak przywileje dawnej arystokracji trafiły 
do lamusa, a klasa ludzi przedsiębiorczych zgromadziła 
ogromne fortuny – i ogromne wpływy w demokratycz-
nym systemie rządów – idea władzy dla wszystkich sta-
ła się dla tej klasy jedynie utrudnieniem. Klasa rządząca 
zaczęła więc znajdować sposoby na to, aby wybory tyl-
ko potwierdzały jej pozycję, a nie wstrząsały zaistniałym 
układem sił. W końcu dwudziestego wieku, wraz z ofensy-
wą deregulacji pod hasłem prymatu gospodarki nad po-
lityką i ideologią (słynne clintonowskie hasło Gospodarka, 
głupcze!), system ten został doprowadzony do perfekcji, 
co dosadnie wyraził mer Londynu, Ken Livingstone: Gdy-
by wybory cokolwiek zmieniały, dawno już by ich zakazano.

Wymowną ilustracją są wybory w historii III RP. Każda 
kolejna ekipa wygrywająca wybory szybko traci popular-
ność (w ostatnich latach coraz szybciej), po czym zostaje 
zmieciona ze sceny politycznej, a do władzy dochodzi 
partia głosząca przeciwne hasła. Realizowana przez nową 
władzę polityka zmienia się jednak tylko w drobnych 
szczegółach i ma niewiele wspólnego z owymi hasłami, 
które umożliwiły jej zwycięstwo.

FIKCJA DEMOKRACJI PRZEDSTAWICIELSKIEJ
Dlaczego wybierani przez ogół „przedstawiciele” rzą-

dzą nie w interesie ogółu, tylko w interesie oligarchii? Dla-

DEMOKRACJA 
KONTRA 
KAPITALIZMtekst: Jerzy Paweł Listwan

czego, bez względu na to, czy wyborcy wybiorą prawicę, 
czy lewicę, Sejm stale przegłosowuje ustawy antypra-
cownicze, obniża podatki i ogranicza świadczenia socjal-
ne, idzie na rękę właścicielom kapitału, a życie ludzi pracy 
najemnej czyni coraz bardziej niepewnym? To nie wynika 
z jakiejś nadzwyczajnej złośliwości czy korupcji polskich 
polityków. Bardzo podobny proces ma miejsce w innych 
krajach, choćby w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Bry-
tanii, w Brazylii. Wszędzie tam partie socjaldemokratycz-
ne odstąpiły od tradycyjnych dążeń lewicy i mają tylko 
(albo twierdzą, że mają) nadzieję, że poprawa warunków 
dla biznesu zaowocuje wzrostem zatrudnienia i podnie-
sieniem ogólnego dobrobytu. Ogólnie mówiąc, głoszą 
hasła, które dwadzieścia – trzydzieści lat temu odważała 
się głosić tylko najskrajniejsza prawica liberalna w krajach 
demokratycznych.

Gołym okiem widać, że „wybrane” władze często 
nie reprezentują wyborców, to znaczy nie spełniają ich 
oczekiwań, nie wywiązują się z wyborczych obietnic,  
nie realizują własnych programów. Oddając głos do urny, 
na cztery lata wybieramy kogoś, kto rządzi w naszym 
imieniu. Przez cały ten czas, chroniony przez immunitet 
i nieodwołalność wyboru, nie musi się z nami liczyć, ani 
rozliczać z tego, do czego się zobowiązał. Czy ten, kogo 
obdarzyliśmy tak wielką władzą i zaufaniem, rzeczywiście 
nas reprezentuje? A jeśli nie nas, to kogo?

Po pierwsze, wypada się zastanowić, w jaki sposób  
ludzie trafiają do najwyższych władz.

W dzisiejszej nibydemokracji rządzi... pieniądz. To,  
kto dostaje się do władz, zależy od tego, ile kto wyłoży na 
kampanię wyborczą – oraz jak zręcznie będzie ona zro-
biona. A więc każda elita polityczna reprezentuje kogoś, 
kto ma duże pieniądze, którymi może swobodnie dyspo-
nować (inaczej nie stałaby się elitą). Poza tym, powodze-
nie – lub nie – działań politycznych zależy od postawy 
tych, którzy operują kapitałem. To kapitał jest ostateczną 
instancją władzy.

Poza pieniędzmi przeznaczanymi bezpośrednio na 
kampanię wyborczo-reklamową i lobbing, dużo inwe-
stuje się w produkowanie przyzwolenia społecznego, mó-
wiąc słowami Chomskyego i Hermana, czyli urabianie 
opinii publicznej na co dzień – temu służą „niezależna”  
(ale sponsorowana przez wielki biznes) prasa, radio i tele-
wizja (także telewizja „publiczna” utrzymuje się w dużym 
stopniu z reklam!), a także „obiektywni” (ale ściśle współ-
pracujący z biznesem) eksperci. William Greider w książce 
Who Will Tell the People? (Kto to powie narodowi?) opisu-
je, jak przebiega ten proces w Stanach Zjednoczonych:

W Waszyngtonie wyrosła poważna gałąź gospodarki, 
związana z tym, co można by nazwać „demokracją do 
wynajęcia” – firmy biznesowe i placówki sponsorowa-
nych uczonych, których misją jest preparowanie faktów 
oraz opinii i ekspertyz, którymi następnie bombarduje się 
władze. Taka jest podstawowa funkcja wszystkich tych 
instytucji rozlokowanych wzdłuż głównych bulwarów 

Waszyngtonu takich jak K Street – agencji public relations, 
firm direct-mail oraz instytutów badania opinii publicz-
nej. Działanie ich wszystkich zharmonizowane jest z in-
frastrukturą w postaci zespołów ekspertów (think tanks), 
zwalnianych od opodatkowania fundacji oraz innych 
ośrodków, które taśmowo produkują stosy pomysłów 
poddawanych debacie politycznej. Większość jest finan-
sowana przez korporacyjne grupy interesu i bogatych 
dobroczyńców. Praca lobbystów i prawników polega na 
docieraniu z tym materiałem do odpowiednich legislato-
rów i administratorów. 

W tej wersji demokracji mogą swobodnie uczestni-
czyć jedynie ci, którzy zgromadzili mnóstwo pieniędzy. 
Tylko ci, którym wyniki politycznej gry przynoszą wyraź-
ne, natychmiastowe korzyści finansowe, są w stanie za-
inwestować takie pieniądze w manipulowanie decyzjami 
rządzących. Większość Amerykanów nie ma ani osobi-
stych umiejętności, ani środków, aby włączyć się do kon-
kurencji na tym polu.

Sądzę, że politycy, którzy po dojściu do władzy rozmi-
jają się z własnymi programami, niekoniecznie są winni 
„zdrady” w potocznym rozumieniu; na pewno nie wszy-
scy. Wielu z nich startuje w wyborach ze szczerą chęcią 
ukrócenia niesprawiedliwości, zmniejszenia rozwar-
stwienia społecznego, zadbania o potrzeby wszystkich 
obywateli, a nie tylko tych najbogatszych, najwyżej wy-
kształconych czy najzaradniejszych. Jednak, kiedy wresz-
cie zdobywają upragnione miejsca w parlamencie czy  
w rządzie, przekonują się, że nawet tam są bezsilni.

Wyobrażam sobie, jakim szokiem musi być dla nich 
doświadczenie na własnej skórze, że są tylko figuranta-
mi. Że „władza nic nie może”. Są zakładnikami zastane-
go układu, częściowo personalno-korupcyjnego (głośne 
ostatnio powiązania między biznesem a ludźmi władzy), 
ale w jeszcze większym stopniu – ekonomicznego układu 
sił w kraju i w stosunkach międzynarodowych. 

W gospodarce, której podstawowym dogmatem jest 
pełna swoboda decyzji inwestycyjnych poszczególnych 
przedsiębiorstw i swobodny (także międzynarodowy) 
przepływ kapitału; kiedy banki znajdują się w rękach 
prywatnych i kierują się logiką prywatnego zysku a nie 
dobra wspólnego – rządy państw, chcąc nie chcąc, umiz-
gują się do inwestorów. Skończyły się czasy, kiedy to 
przedsiębiorcy (zwł. zagraniczni) zabiegali o pozwolenie 
na działalność, i w związku z tym starali się zaoferować 
rządom – a pośrednio: społeczeństwom – jak najlepsze 
„pakiety” działań korzystnych dla owego państwa i społe-
czeństwa. Teraz to poszczególne państwa prześcigają się 
wzajemnie w tworzeniu inwestorom jak najdogodniej-
szych warunków. Chcąc nie chcąc, robią to kosztem swo-
ich obywateli – obniżają albo znoszą płace minimalne, 
osłabiają ustawodawstwo gwarantujące pracownikom 
trwałość zatrudnienia, obniżają obowiązkowe stawki za 
nadgodziny, tną świadczenia socjalne, jakie pracodawca 
jest obowiązany zapewnić, osłabiają przepisy ochrony 
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rządzi i nie zakwestionowali tego stanu rzeczy, pro-
paganda w dalszym ciągu przywiązuje dużą rolę do 
wyborczych rytuałów. Przybywa jednak ludzi, którzy, 
nauczeni doświadczeniem, już nie wierzą, że władza 
faktycznie pochodzi z ich nadania. Mówi o tym jed-
noznacznie frekwencja wyborcza, która zarówno w 
Polsce jak i w innych państwach „demokratycznych” 
systematycznie topnieje. Godnym uwagi wyjątkiem 
było referendum dotyczące proponowanej konstytu-
cji Unii Europejskiej. Głosując w konkretnej sprawie, 
ludzie raz jeszcze mieli przekonanie, że coś faktycznie 
zależy od ich woli.

Drugim zabiegiem mającym na celu ukrycie przed oby-
watelami zrzeczenia się przez rządy faktycznych upraw-
nień (i odpowiedzialności za naród) jest propagowanie 
ideologii „jak najmniej rządu, jak najwięcej rynku”. Propa-
gatorzy wiary w nieomylność rynku nierzadko twierdzą 
wręcz, że siły rynku działają bardziej demokratycznie niż 
państwowa „biurokracja” (tzw. „populizm rynkowy”).

CZY RYNEK UZDROWI PAŃSTWO?
Słyszy się jak mantrę: „administracja państwowa jest 

nieefektywna; rynki są efektywne”. Państwo rezygnujące 
z interwencji w gospodarkę i zdające się na siły rynku ma 
być bardziej efektywne. Jednak słowo „efektywność” od-
nosi się zawsze do czegoś. Co chcemy zoptymalizować, 
uczynić efektywnym, a co optymalizuje rynek? Rynek 
optymalizuje produktywność kapitału, a ściślej: pomna-
żanie pieniędzy. Stosując do państwa metaforę przed-
siębiorstwa, które powinno być zarządzane efektywnie, 
łatwo zapomnieć o kilku różnicach. 

Przede wszystkim, państwo ma inne cele niż przed-
siębiorstwo. Na przykład, jest związane z określonym te-
rytorium, a więc żywotnie zainteresowane tym, aby owo 
terytorium w przyszłości wciąż nadawało się do życia. 
Gdy o tym, co ma być zrobione, a co zaniechane decydu-
je rynek – gospodarka zaczyna działać jak sprawna ma-
szyna do... pomnażania pieniędzy, bez względu na koszty 
społeczne (zdrowotne, kulturowe, w tym rodzinne) i eko-
logiczne. Globalna gospodarka kapitalistyczna – jak 
dowodzi David Korten, ekonomista i autor Świata po ka-
pitalizmie – przetwarza życie na pieniądze, kapitał żywy 
w kapitał symboliczny i systematycznie przeobraża energię 
i surowce materialne danego środowiska w bezużyteczny  
i toksyczny śmietnik, po czym... przenosi się w inne miej-
sce, gdzie jeszcze jest co kupić, przetworzyć i spieniężyć.

Dobrobyt obywateli ma wiele wymiarów (w tym, 
oprócz strony materialnej, również: zdrowie, bezpieczeń-
stwo, więzi społeczne, kultura, wykształcenie, perspekty-
wy życiowe), tymczasem stan firmy mierzy się głównie jej 
wynikami finansowymi i tym, co może na nie wpływać 
w najbliższej przyszłości; przedsiębiorstwa z łatwością 
przerzucają część kosztów na zewnątrz; państwa raczej 
nie powinny tego robić (z wyjątkiem tych, które przygo-
towują się do wojny).

Firma może zbankrutować i przestać istnieć. Masę 
upadłościową można rozdać wierzycielom, którzy zrobią z 
nią, co im się spodoba. Dawni właściciele zostaną po pro-
stu bez majątku (a raczej bez tej jego części). A jeśli zban-
krutuje państwo – co zrobić z (byłymi?) obywatelami?

Poza tym, państwo demokratyczne jest z założenia 
wspólnotą równych obywateli, a nie spółką z nierównymi 
udziałami. Ma się liczyć z interesami wszystkich, a nie tylko 
udziałowców większościowych. Udziałowcom spółki wy-
płaca się dywidendy proporcjonalne do ich wkładu. Odpo-
wiedzialność za obywateli natomiast oznacza zapewnianie 
pewnego minimum zaspokojenia potrzeb (nie tylko mate-
rialnych), a przynajmniej podstawowych praw każdemu z 
nich; przedsiębiorstwo może wyrzucić część pracowników 
albo wykupić część udziałowców; państwo demokratycz-
ne nie może się pozbyć „nieopłacalnych” obywateli. 

Państwo w wyobrażeniu neoliberałów ma być partne-
rem biznesu. Jak zauważa Joel Bakan, prawnik i autor książ-
ki The Corporation (wyd. pol. pt. Korporacja. Patologiczna 
pogoń za zyskiem i władzą, Lepszy Świat, Warszawa 2006), 
partnerstwo oznacza równorzędność. A więc interesy pań-
stwa nie mają być nadrzędne w stosunku do interesów 
poszczególnych (wielkich) firm. Warto się zastanowić nad 
konsekwencjami faktu, że tylko jeden z tych „partnerów” 
poczuwa się do odpowiedzialności przed nami wszystkimi. 
Państwo demokratyczne jest... demokratyczne, przynaj-
mniej potencjalnie. Jego przywódcy są, choćby w ograni-
czonym stopniu, odpowiedzialni przed tymi, którym prze-
wodzą. Przywódcy korporacji – tylko przed radą nadzorczą.

Bakan cytuje m.in. Noama Chomskyego. Ów guru 
nowoczesnych anarchistów mówi tym razem: Cokolwiek 
myśleć o władzach państwowych, w jakimś stopniu są one 
odpowiedzialne przed społeczeństwem; fakt, że w stopniu 
ograniczonym. Korporacje – w stopniu zerowym.

„DEMOKRACJA” RYNKOWA – BĄDŹ SOBĄ, WYBIERZ PEPSI
Władze wybieralne są w odwrocie (same zrzekają się 

wpływu, żeby przyciągnąć i zatrzymać międzynarodowy 
kapitał – „korzystny klimat dla inwestycji”; kapitał wyzwo-
lony od lojalności narodowej – czy jakiejkolwiek innej); o 
wszystkim ma „lepiej” decydować rynek. Nasz wpływ na 
sytuację ekonomiczną ma się opierać na naszej „władzy 
konsumenckiej”. Jedna z pierwszych reklam w Polsce ka-
pitalistycznej głosiła: Poznaj siłę swoich pieniędzy.

Tymczasem rynek, nawet jeśli opiera się na decyzjach 
konsumentów – czyli nas wszystkich (a nie na koncesjach 
ze strony władz, nadawanych najsilniejszym firmom, któ-
re skutecznie stosują lobbing) – to są to decyzje fragmen-
taryczne, najczęściej nie oparte na całościowej refleksji 
nad tym, na jaki model społeczno-instytucjonalny chce-
my głosować i oparte na (bardzo) niepełnej wiedzy, w 
dużym stopniu kształtowanej przez reklamę (zamiast rze-
telnej informacji i edukacji); nikt nawet nie sprawdza, czy 
dopuszczana reklama jest rzetelna, czy zawiera wszystkie 
istotne informacje, czy nie jest wręcz kłamliwa.

środowiska i ochrony konsumenta... oraz obniżają podat-
ki. Tym samym, dysponują coraz mniejszym budżetem, 
a więc ograniczają własne uprawnienia kontrolne, tną 
wszelkie państwowe świadczenia socjalne, obniżają wy-
datki na publiczną służbę zdrowia, wprowadzają płatną 
edukację. W efekcie: rosną zyski z (prywatnych) inwesty-
cji (ograniczane co prawda przez malejącą siłę nabywczą 
ludności – ale od czego są kredyty? „Wydaj dziś, haruj ju-
tro albo zbankrutujesz pojutrze...”), rośnie PKB (hurra!), a 
tymczasem większość ludzi pracuje coraz ciężej za coraz 
mniejsze pieniądze i jest coraz bardziej niepewna jutra. 
Człowiek, który ma tylko swoją zdolność do pracy, staje 
się częścią wymienną, którą po zużyciu można łatwo za-
stąpić, wyrzucić i zapomnieć.

Jeśli jakieś państwo próbuje chronić jakieś sektory 
własnej gospodarki, albo uważa za stosowne bardziej niż 
inne państwa troszczyć się o zdrowie swoich obywateli 
(bezpieczeństwo produktów, przepisy ochrony środo-
wiska), naraża się nie tylko na ucieczkę inwestorów, ale 
także na szykany „społeczności międzynarodowej”. Orze-
czenie trybunału Światowej Organizacji Handlu szybko 
przywoła zbyt samodzielny kraj do porządku. Uznanie,  
że wzniósł on „nieuprawnione bariery dla wolnego han-
dlu” oznacza, że musi on zrezygnować z praw wprowa-
dzonych w trosce o własnych obywateli albo ponieść 
drakońskie sankcje – wysokie „odszkodowanie” albo ro-
dzaj międzynarodowego bojkotu handlowego.

Ten porządek rzeczy ma w każdym społeczeństwie 
wielu przeciwników. Wiedzą o tym politycy zabiegający 
o głosy i wielu z nich formułuje program „populistyczny”. 
Co się kryje za tym hasłem-zaklęciem?

POPULIZM KONTRA TINA „REALISTKA”
Program wyborczy opisuje się jako „populistyczny”, 

kiedy jest on zgodny z oczekiwaniami społecznymi,  
ale znawcy uważają go za niemożliwy do zrealizowania... 
ponieważ kłóci się on z panującym układem, narusza 
interesy „grup trzymających władzę” (przy czym war-
to pamiętać, że najważniejsza część tych grup znajduje 
się poza granicami kraju takiego jak Polska, to znaczy 
stosunkowo słabego ekonomicznie, praktycznie bez-
bronnego wobec logiki międzynarodowego przepły-
wu kapitału). Tragiczna prawda brzmi: oni mają rację.  
Programy populistyczne są bardzo trudne do zrealizo-
wania. Ich realizacja oznaczałaby bowiem podważenie 
całego ładu międzynarodowego (dlatego tak zawzięcie 
atakowane są państwa, które tego próbują – na czele  
z Wenezuelą).

To nic, że ład ten nie znajduje akceptacji większości 
społeczeństw większości krajów, bogatych i biednych.  
Że raz po raz tu i tam wybuchają protesty, tonące w po-
wodzi zmasowanej propagandy głoszącej hasło TINA  
(There Is No Alternative – „nie ma alternatywy!”) albo krwa-
wo tłumione tam, gdzie ludzie są zdesperowani i propa-
ganda nie wystarcza do obezwładnienia społecznego 

sprzeciwu. Liczy się to, że ten, kto chciałby się wyłamać  
z tego ogólnoświatowego consensusu (zwanego „consen-
susem waszyngtońskim”), straciłby najwięcej.

W ślad za wstrząsem gospodarczym przyszłaby naj-
prawdopodobniej destabilizacja społeczna, a potem 
może jeszcze „pokojowa” interwencja USA i ich sojuszni-
ków (kto nie wierzy, niech prześledzi historię XX wieku 
w Ameryce Łacińskiej; może też zainteresować się mało 
nagłośnionymi posunięciami Saddama Husajna zmierza-
jącymi do przerwania monopolu dolara w rozliczeniach 
międzynarodowych. Dziwnie się złożyło, że właśnie zaraz 
potem Husajn został okrzyknięty wrogiem nr � demokra-
cji na świecie, choć zbudowanie przez Irak broni jądrowej 
było w owym czasie o wiele mniej realne niż dziesięć lat 
wcześniej, a prawa człowieka łamał Saddam notorycznie 
od trzydziestu lat). Najważniejsze jednak, że nad stabili-
zacją tego międzynarodowego ładu czuwa organizacja, 
która sama w sobie nie jest demokratyczna i przed nikim 
nie odpowiada.

RZĄD NIEWIDZIALNY I NIEWYBIERALNY
Światowa Organizacja Handlu (WTO), powołana  

w r. �995 na mocy porozumienia �25 (dziś �44) 
państw, wcześniej sygnatariuszy Układu Ogólnego 
w sprawie Ceł i Handlu (GATT), skupia w swym ręku 
władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, 
nadrzędną w stosunku do władz poszczególnych 
państw-członków. De facto więc, w sprawach którymi 
się zajmuje (początkowo handel międzynarodowy, 
a obecnie coraz szersze sfery gospodarki wszystkich 
krajów – ostatnio rozszerzane na usługi, w tym tak-
że finansowe oraz rolnictwo) pełni rolę światowego 
rządu, jak zwrócili uwagę Debi Barker i Jerry Mander 
z Międzynarodowego Forum ds. Globalizacji (Invisible 
Government, wyd. pol. pt. ABC globalizacji, Obywa-
tel, Łódź 200�). Czy można jeszcze mówić, że żyjemy  
w demokracji, skoro ów światowy rząd nie jest orga-
nem ani jawnym, ani pochodzącym z jakiegokolwiek 
demokratycznego wyboru?

Przedstawiciele poszczególnych krajów są delegowa-
ni przez ich rządy bez żadnej konsultacji ze społeczeń-
stwem. Ich polityka na forum WTO z reguły nie jest pod-
dawana pod publiczną dyskusję. W przeciwieństwie do 
np. Parlamentu Europejskiego, władze WTO nie pochodzą  
z powszechnego wyboru w zainteresowanych krajach. 
Decyzje WTO nie muszą mieć – i często nie mają – po-
parcia społeczeństw krajów członkowskich. Także samo 
przystąpienie poszczególnych krajów do GATT i WTO od-
bywało się często (jak w USA czy Hiszpanii) cichaczem, bez 
poważnej dyskusji parlamentarnej, nie mówiąc o referen-
dum czy innej formie wypowiedzi ogółu społeczeństwa. 
Zrzekłszy się znacznej części swoich uprawnień, władze 
państw narodowych mogą szczerze mówić, że pewnych 
rzeczy nie mogą zmienić, nie mają pola manewru.

Aby obywatele nie zorientowali się, kto naprawdę 
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Odpowiedzialność zarządu korporacji jedynie 
przed właścicielami kapitału jest anachronizmem – nie 
uwzględnia skali i powagi jej oddziaływań. Szukając no-
wej formy przedsiębiorczości, wywiązującej się z lepiej 
zdefiniowanej odpowiedzialności społecznej, Korten 
oczekuje nadejścia firm „będących własnością pracow-
niczą, zakorzenionych w lokalnym środowisku” – czyli 
własności interesariuszy. Jedno jest pewne: istnienie 
korporacji w dotychczasowej formie – podmiotów  
o ogromnej władzy i nikłej odpowiedzialności wzglę-
dem społeczeństwa – stale pogłębia napięcia społeczne 
i presję na ekosystem. Prędzej czy później dojdzie do 
eksplozji społecznej lub globalnej serii katastrof ekolo-
gicznych. Jeśli najważniejszym priorytetem polityki jest 
zdrowa gospodarka, to demokracja polityczna nie może 
istnieć bez demokracji gospodarczej – wpływu obywa-
teli na warunki funkcjonowania rynku i poszczególnych 
przedsiębiorstw.

GOSPODARCZA DEMOKRACJA UCZESTNICZĄCA 
Na świecie powstają grupy obywatelskie myślące  

o odzyskaniu demokracji. Jednym z pierwszych kroków 
są partycypacyjne budżety miast. Po dojściu brazylij-
skiej Partii Pracowniczej do władzy w stanie Rio Gran-
de do Sul, w ponadmilionowym mieście Porto Alegre 
o budżecie miejskim zaczęły decydować powszechne 
zgromadzenia mieszkańców. Wybierani urzędnicy 
mają obowiązek realizować tylko decyzje zgromadze-
nia i mogą być odwołani w każdej chwili, jeśli większość 
mieszkańców dojdzie do wniosku, że nie wywiązują się 
z tego zadania; w ten sposób czują oni, że ktoś im pa-
trzy na ręce na co dzień, a nie tylko w okresie kampa-
nii wyborczej. Wbrew krakaniom pesymistów okazało 
się, że „motłoch” potrafi lepiej od ekspertów ocenić 
swe potrzeby i sposoby ich realizacji. W ślad za Porto 
Alegre budżety partycypacyjne w różnych odmianach 
zaczęły przyjmować inne miasta i gminy, także w Unii 
Europejskiej (m.in. Manchester i Sevilla, a także jedna  
z dzielnic Berlina).

Sfera budżetowa to nie wszystko. Kolejny krok demo-
kracji gospodarczej to uzależnienie warunków działalno-
ści przedsiębiorstw od woli społeczeństw lokalnych oraz 
podporządkowanie polityki kredytowej społecznościom 
– i władzom krajowym – a nie logice zysku prywatnych 
banków. Dopiero wtedy inwestycje zaczną faktycznie 
wynikać z preferencji ogółu społeczeństwa, a nie z rachu-
by przedsiębiorców: na czym najwięcej zarobić?

Im więcej kapitalizmu, tym mniej demokracji. Je-
śli obywatele mają odzyskać realną władzę, odzyskać 
prawo decydowania o tym, dokąd zmierza świat, mu-
szą skończyć z plutokracją – władzą pieniądza. Istnieją 
bowiem bogactwa naturalne i pewne dobra społecz-
ne, wartości wspólnotowe, które są dziedzictwem 
wszystkich (i zależy od nich los wszystkich). Tych dóbr 
nie mamy prawa sprzedać, ani nikt nie ma prawa ich 

wykupić, choćby za największe pieniądze. Mądrość 
dawnych Indian głosiła: ziemi (ani powietrza) nie moż-
na sprzedać ani kupić. Ziemia nie należy do nikogo 
w szczególności. Jest bowiem samą podstawą życia 
wszystkich. Nikt nie ma prawa odkupić powietrza, któ-
rym oddychasz, ani ziemi, po której chodzisz. To samo 
dotyczy wszystkiego, co się składa na ekosystem. Do-
tyczy też kapitału społecznego – tego wszystkiego, co 
stanowi o różnicy między działalnością gospodarczą 
a przestępczą, między budową dobrobytu poprzez 
współdziałanie a wyniszczającą wojną wszystkich ze 
wszystkimi.

Logika pieniądza jest ślepa. Nie zna moralności, nie 
zauważa momentu, w którym pieniądz zaczyna zabijać. 
To nie pieniądz powinien decydować o tym, w co inwe-
stujemy albo jaką opcję polityczną wybieramy. Powinien 
decydować consensus ludności – uwzględniający wolę 
większości, ale nie ignorujący także potrzeb, aspiracji i 
obaw mniejszości.

ŚWIAT DLA LUDZI, NIE DLA ZYSKU
Odkąd państwa narodowe zrzekły się większości 

swych uprawnień (i odpowiedzialności) na rzecz „rynku” 
(którego nie da się pociągnąć do odpowiedzialności!), 
czy też raczej gęsto splecionej sieci globalnych instytucji 
nastawionych na zysk oraz wspierających i chroniących 
działalność nastawioną na zysk, demokracja stała się  
fasadą.

Drogi demokracji i kapitalizmu rozchodzą się. Nieba-
wem albo fasada runie i pozostanie dyktatura kapitału 
wspierana terrorem państwowego aparatu przymusu, 
albo społeczeństwo zburzy porządek, w którym nie-
ograniczona wolność kapitału ogranicza podstawowe 
wolności ludzi.

Wybory są powtarzanym co cztery lata formalnym 
aktem zrzeczenia się władzy przez obywateli (z defi-
nicji demokracji bowiem władza należy pierwotnie do 
każdego z nich). W rzeczywistości od dawna tej władzy 
nie mieli okazji sprawować, gdyż znajduje się ona nie-
przerwanie w rękach (a raczej na kontach bankowych) 
tych samych sfer. Strażnicy tak funkcjonującej „demo-
kracji” wciąż jednak starają się podtrzymać pozory, że 
podmiotem władzy jest ogół społeczeństwa i zdają się 
wierzyć, że ów ogół w to wierzy. Jednak, jak powiedział 
W. Churchill, Można oszukiwać część ludzi przez cały czas 
oraz wszystkich ludzi przez pewien czas, nie można jed-
nak oszukiwać wszystkich bez końca. Spadająca na łeb, 
na szyję frekwencja wyborcza dowodzi, że naiwnych 
jest coraz mniej. Czy przebudzeni z tego snu obywate-
le uznają, że odpowiada im rola populacji pozbawionej 
reprezentacji i wpływu na stan rzeczy, czy też na serio 
sięgną po władzę, która rzekomo od niepamiętnych 
czasów należy do nich i już jej nie oddadzą żadnym po-
średnikom, żadnym „przedstawicielom”, ani żadnym 
„niewidzialnym rękom”?

Akt kupowania jest głosem oddanym na konkretny mo-
del gospodarczy i społeczny, na określony sposób wytwa-
rzania dóbr – powiedział kiedyś Anwar Fazal, były prezes 
Międzynarodowej Organizacji Związków Konsumen-
ckich. Niby prawda: o kształcie świata decyduje dziś to, 
do kogo trafią duże pieniądze i jaki z nich zrobi użytek. 
A do kogo one trafią, zależy po części od każdego z nas, 
konsumentów.

Jak wielu z nas świadomie przystępuje do tego „głoso-
wania”? Z myślą nie tylko o tym, co za chwilę znajdzie się 
w jego szafie, lodówce czy garażu, ale i – co się stanie ze 
społeczeństwem i środowiskiem w konsekwencji tego pro-
stego aktu oraz miliona podobnych? Na ile jesteśmy świa-
domi tych konsekwencji? Na ile w ogóle jesteśmy w stanie 
poznać owe łańcuchy zależności w gospodarce globalnej?

Ponadto nasze siły oddziaływania przez rynek są dra-
stycznie nierówne. Pisze o tym Bakan: Jednym z założeń 
demokracji jest to, że, jako obywatele, wszyscy ludzie są 
równi [...] [w systemie poddanym deregulacji, rządzonym 
przez rynek] to jeden dolar – a nie jedna osoba – stanowi je-
den głos. [...] w rynkach konsumenckich [...] jedni mają wiele 
„głosów” podczas gdy inni mają ich bardzo mało – trudno 
powiedzieć, że tak wygląda przepis na cokolwiek godnego 
miana demokracji.

Erozję demokracji przejrzyście i z pasją opisuje David 
Korten: Przyznaliśmy prawo człowiekowi, a nie własności, 
uznając to za warunek demokracji. Tymczasem w różnych 
sferach życia politycznego i gospodarczego prawa własno-
ści gwałtownie rosną kosztem praw człowieka. Jeśli wyku-
pisz przestrzeń publiczną, ja stracę do niej dostęp (albo 
będzie on uzależniony od twojego widzimisię). Jeśli spry-
watyzujemy zasoby, od których zależy życie nas wszyst-
kich, staniemy się zakładnikami tego, kto je wykupił. Za-
soby naturalne nieubłaganie się kurczą. Ludzi przybywa, 
a zwłaszcza przybywa ludzi bez kapitału – bez ziemi, bez 
majątku materialnego, bez pracy. Prawo do życia staje się 
puste, kiedy warunki umożliwiające życie przestają być 
gwarantowane – wiążą się z prawami własności, coraz 
bardziej koncentrującymi się w rękach nielicznych.

CZY KAPITALIZM JEST DEMOKRATYCZNY?
Kiedy runął mur berliński, a pieriestrojka zakończyła 

żywot Związku Radzieckiego, ideolodzy Zachodu ogłosili 
„koniec historii” i triumf rynku nad gospodarką centralnie 
planowaną. Tymczasem największym beneficjentem po-
stępującej globalizacji i zwycięskiego pochodu wolnego 
handlu są gigantyczne organizmy gospodarcze, które 
dyktują reguły gry na „wolnym” rynku, a ich planowanie  
i zarządzanie jest jak najbardziej scentralizowane. 

Mówi o tym Korten: Dyrektor wykonawczy korporacji 
może zatrudnić lub zwolnić każdego pracownika, otwo-
rzyć lub zamknąć dowolną fabrykę, zmienić ceny transfe-
rów, z dnia na dzień tworzyć i niszczyć linie produkcyjne  
– a wszystko to bez pytania o zdanie osób bądź społeczno-
ści, których to dotyczy. Taka koncentracja władzy w jednych 

rękach byłaby prawdopodobnie źródłem zazdrości specjali-
stów od centralnego planowania w Związku Radzieckim.

Triumf globalnego kapitalizmu oznacza, że ponad połowa 
ze stu najlepiej rozwiniętych gospodarek świata jest centralnie 
zarządzana [chodzi o korporacje ponadnarodowe, przewyż-
szające swymi obrotami PKB większości państw], zaś celem 
planowania jest zysk, jaki trafia do kieszeni jednego procenta 
najbogatszych ludzi świata! Jest to triumf sprywatyzowanego 
centralnego planowania nad rynkiem i demokracją.”

Co gorsza, decyzje podejmowane przez „centralnych 
planistów” korporacji, w tym banków, mają dziś prze-
możny wpływ na życie wielu, którzy nie mają w tym pro-
cesie decyzyjnym nic do powiedzenia, od pracowników 
po społeczności lokalne oraz przyszłe pokolenia miesz-
kańców planety.

Przy obecnym stanie prawnym korporacja nie odpo-
wiada przed żadnym z tych interesariuszy. Władza bez 
odpowiedzialności.

Przed kim odpowiada zarząd firmy? Przed właścicie-
lami. A przed kim powinien, jeśli uznamy, że prawa czło-
wieka i obywatela istnieją? Przed wszystkimi tymi, na któ-
rych życie wpływa. Jest tu sprzeczność, której nie sposób 
rozwiązać inaczej jak poprzez zmianę definicji odpowie-
dzialności zarządców i właścicieli przedsiębiorstw.

Dotychczasowe pojmowanie własności i wolno-
ści ekonomicznej okazuje się w samej swej istocie 
sprzeczne z podstawowymi prawami człowieka. 
Korzystanie z nieograniczonej wolności ogranicza wol-
ność innych i możliwości korzystania przez nich z owych 
praw. W okresie burzliwego rozwoju kapitalizmu zapo-
minano, że wolność musi iść w parze z odpowiedzialnoś-
cią. Często i chętnie cytując Adama Smitha zapominano 
o moralnych założeniach jego hipotezy „niewidzialnej 
ręki”. Zakładał on mianowicie, że odpowiedzialna jed-
nostka ma obowiązek unikać szkodzenia innym, a pań-
stwo powinno powstrzymywać tych, którzy działają na 
niekorzyść drugiego człowieka. Współczesna korpora-
cja natomiast, jak wskazuje Bakan, z mocy prawa... ma 
wręcz obowiązek szkodzić osobom postronnym – wszę-
dzie tam, gdzie się to opłaca z racji nie dość silnych sank-
cji lub z powodu trudności udowodnienia szkodliwych 
efektów danego działania i jednoznacznego wskazania 
sprawców (do tej kategorii, niestety, należy większość 
oddziaływań na środowisko i ludność). I korporacje to 
robią. W imię zysków inwestorów korporacje są zmu-
szone oszukiwać, manipulować, truć i zastraszać. Jeśli 
uda się udowodnić im winę, płacą kary ale nie przesta-
ją istnieć i postępować w ten sam sposób. Ludzie po-
dejmujący decyzje z reguły nie zostają pociągnięci do 
odpowiedzialności, ponieważ odpowiedzialność się 
rozmywa gdzieś pomiędzy kolejnymi szczeblami zarzą-
dzania. Tego wszystkiego nie było w czasach Adama 
Smitha. Należał on jednak do przeciwników korporacji, 
już wtedy przewidując katastrofalne konsekwencje kon-
cepcji ograniczonej odpowiedzialności.
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energia atomowa jest odpowiedzią na bieżące globalne 
wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi. 

Niniejsza publikacja ma być głosem zmierzającym w 
stronę zrównoważonej debaty publicznej o przyszłości 
energetycznej Polski i Europy – debaty, która powinna 
opierać się na rzeczowej i otwartej dyskusji, uwzględnia-
jącej argumenty nie tylko przychylnej energii jądrowej 
części polityków i przedstawicieli lobby nuklearnego, lecz 
także polityków i ekspertów oceniających energię atomo-
wą krytycznie oraz przedstawicieli organizacji społecz-
nych i świata biznesu. Mamy nadzieję, że nasza publikacja 
będzie impulsem dla niezbędnej, obiektywnej dyskusji. 

Energia jądrowa – mit i rzeczywistość. Redaktor wy-
dania polskiego: Dariusz Szwed. Publikacja Fundacji  
im. Heinricha Bölla dostępna w formacie PDF (2,� MB,  
�9� str.) na stronie www.boell.pl – jeżeli są Państwo za-
interesowani otrzymaniem wersji papierowej, prosimy  
o przesłanie prośby na adres Fundacji: 

Fundacja im. Heinricha Bölla
Przedstawicielstwo w Polsce 
ul. Żurawia 45, III p. 00-680 Warszawa
tel. 022 59 42 ���
fax 022 59 42 ��7
e-mail: hbs@boell.pl

Na podstawie:
MH, Polska mapa atomowa, „Świat nauki”, �0/2006 s. 59
Karol Manys, Gdzie dać nuklearne śmieci?, „Angora” 7/2007 s. 27 za: „Dziennik” 20/2007
Barbara Krygier, Plany budowy na Litwie magazynu do składowania odpadów radioaktywnych,  
„Zielone Brygady. Pismo ekologów” nr � (2�7) 2006, s. ��, zb.eco.pl/zb/2�7/pdf-y/��.pdf
Opr. graf. mapy Grzegorz Nowosielecki 

Polsko-litewska unia atomowa…

Zob. także: zb.eco.pl/article/polsko-litewska-unia-atomowa-a�5�l�

ENERGIA JĄDROWA 
– MIT I RZECZYWISTOŚĆ
O zagrożeniach związanych z energią jądrową  
i jej perspektywach w przyszłości

26.4.�986 w Czarnobylu na Ukrainie miała miejsce 
jedna z największych katastrof w historii pokojowego 
zastosowania energii nuklearnej. Skutki awarii reaktora 
– bezpośrednie ofiary w ludziach oraz zwiększenie za-
chorowalności m.in. na raka tarczycy na skażonych tere-
nach – odczuwalne są do dziś. Po katastrofie nastąpił dla 
biznesu atomowego okres „przywołania do porządku”. 
Zaczęto zwracać uwagę na elementy bezpieczeństwa  
w elektrowniach jądrowych i wiele państw rozpoczęło 
wycofywanie się z wykorzystania tego rodzaju energii. 

Dwadzieścia lat po katastrofie w Czarnobylu zastoso-
wanie energii nuklearnej znowu staje się przedmiotem 
globalnej debaty. Rosnące zapotrzebowanie na energię, 
a co za tym idzie wzrastające ceny ropy naftowej i gazu, 
zależność krajów uprzemysłowionych od niepewnych 
dostaw konwencjonalnych surowców energetycznych 
oraz szybko postępujące zmiany klimatyczne, wymaga-
jące redukcji emisji CO2, wykorzystywane są przez lobby 
nuklearne jako argumenty w ofensywnym promowaniu 
energii atomowej. 

Debata o zastosowaniu energii jądrowej dzieli Euro-
pę. Podczas gdy Niemcy podjęły decyzję o całkowitym 
wycofaniu się z energii nuklearnej do 202� r., zaś Szwecja, 
Włochy, Holandia i Belgia zdecydowały się na stopniowe 
zamykanie swoich elektrowni, Francja, która pozyskuje 
75% energii elektrycznej z elektrowni jądrowych planu-
je w r. 2007 budowę kolejnego reaktora atomowego,  
zaś w Finlandii trwają już prace nad budową nowego, 
piątego w tym kraju reaktora, w elektrowni atomowej  
Olkiluoto. Również „nowe” kraje członkowskie Unii: Wę-
gry, Czechy, Słowacja, Słowenia i Litwa nie chcą wycofać 
się z produkcji energii atomowej, nawet jeśli niektóre  
z reaktorów zbudowanych jeszcze w czasach ZSRR zosta-
ną zamknięte do 2009 r. z powodów bezpieczeństwa.

Polska, podobnie jak Portugalia, Austria, Dania i Irlan-
dia, czy też Estonia i Łotwa, jest krajem bez energetyki 
jądrowej. Katastrofa w Czarnobylu w �986 r. oraz pro-
testy społeczne, narastające szczególnie pod koniec lat 

80-tych, spowodowały odstąpienie od pomysłu budowy 
pierwszej elektrowni atomowej w Żarnowcu. Piętnaście 
lat później, na początku 2005 r., ówczesny polski rząd 
przedstawił dokument Polityka energetyczna do 2025 
roku, w którym po raz pierwszy oficjalnie pojawiły się pla-
ny budowy elektrowni jądrowej w Polsce. W lipcu 2006 
roku premier nowego rządu Jarosław Kaczyński podkreślił  
w swoim exposé konieczność budowy elektrowni jądro-
wej w Polsce, powołując się na konieczność zabezpiecze-
nia dostaw energetycznych, a także na międzynarodowe 
zobowiązania Polski podjęte w celu przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Wobec negatywnego nastawienia 
społeczeństwa polskiego do budowy elektrowni ato-
mowej (według badań CBOS z lipca 2006 58% obywateli 
przeciwna jest budowie) rząd zapowiedział kampanię 
informacyjną, poświęconą zagadnieniom energii ato-
mowej. Wiele też wskazuje na to, że Polska włączy się  
w finansowanie budowy nowej elektrowni atomowej  
w litewskim Ignalinie.

Obecnie problematyka energii atomowej jest tema-
tem coraz częściej podejmowanym przez polskie media. 
Dyskusja wydaje się jednak być bardzo jednostronna, 
przeważają głosy zwolenników energetyki jądrowej, 
pomijane są aspekty społeczne, długoterminowe zagro-
żenia ekologiczne oraz niektóre kwestie ekonomiczne, 
związane z planowanym wytwarzaniem energii w elek-
trowniach jądrowych. 

Publikacja Fundacji Heinricha Bölla, Energia jądrowa 
– mit i rzeczywistość podejmuje polemikę ze zwolennika-
mi energii atomowej. Artykuły oparte na aktualnych ba-
daniach odnoszą się do dzielących środowiska eksperckie 
punktów spornych, związanych z produkcją i wykorzysta-
niem energii nuklearnej: bezpieczeństwa technicznego 
reaktorów atomowych, składowania odpadów jądro-
wych, czy też ekonomicznej efektywności energii atomo-
wej. Autorzy publikacji zwracają też uwagę na zagrożenia 
związane z wykorzystaniem energii nuklearnej do celów 
militarnych i terrorystycznych, a także rozważają na ile 

tekst: Agnieszka Rochon
Dyrektorka Przedstawicielstwa  

Fundacji im. Heinricha Bölla  
w Polsce
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W dniach �4 - �8.7.2007 w Gospodarstwie Ekologicz-
nym Ananda Putta Bhumi, w pobliżu Jeleniej Góry, odbę-
dzie się Festiwal Ekologii Neohumanistycznej. 

Tych kilka dni spędzonych na łonie natury, poświę-
conych duchowości i refleksji nad samym sobą oraz nad 
otaczającym nas światem, może odmienić Twoje życie. 

Jest to doskonała okazja, by poznać ludzi o po-
dobnych zainteresowaniach, nauczyć się wielu cie-

kawych technik relaksacji, skosztować przepysznych 
dań kuchni wegetariańskiej i przekonać się, że jeste-
śmy w stanie stopniowo zmieniać siebie i innych na 
lepsze. 

Program Festiwalu zawiera ciekawe wykłady, o tema-
tyce związanej z ekologią, ochroną środowiska, poszu-
kiwaniem nowych rozwiązań na płaszczyznach: ekono-
miczno-społecznej oraz indywidualnej. 

�4 – �8.7.2007 
– XVII Festiwal Ekologii 
Neohumanistycznej 

Dlatego też, obok zajęć i warsztatów z jogi, medyta-
cji czy Tai-Chi, które relaksują ciało i umysł, prowadzo-
ne będą wykłady i dyskusje poświęcone naszej relacji z 
naturą. Poprzez zabawy i gry zespołowe uświadamiamy 
sobie, jak istotna dla nas samych i dla naszego otoczenia 
jest współpraca i empatia. 

Pokazujemy, w jaki sposób – swoją postawą – wcie-
lać w życie prezentowane podczas Festiwalu idee upraw 
ekologicznych, neohumanizmu czy ekonomii alternatyw-
nej – PROUT. Można to robić poprzez drobne, codzienne 
czynności, które każdy z nas może wykonywać, a które w 
skali globalnej mogą zmienić świat na lepsze. 

W programie również warsztaty i wykłady: 
Neohumanizm – Ekologia umysłu, ciała i środowiska, 

Teoria Progresywnego Użytkowania – Demokracja Eko-
nomiczna Prout, Joga – zajęcia z Hatha Jogi oraz medyta-
cja, Wegetarianizm, Obrona praw zwierząt, GMO, Medy-
cyna holistyczna, Uprawy organiczne, Filozofia duchowa, 
Medytacja, Pszczelarstwo, Pieczenie chleba.

Kontakt:
Gospodarstwo Ekologiczne Ananda Putta Bhumi 
Głębock �7 
58-5�7 Miłków 
woj. dolnośląskie 
tel. 075 76�07�6 
email: eris70@interia.pl 
www.ekofest.org 



Wydawnictwo 
„Zielone Brygady” 
oferuje:

Miesięcznik „Zielone Brygady. Pismo Ekologów”, prenumerata w cenie 5 zł/egz. (VAT 0%), 
w tym koszt wysyłki na terenie kraju (w przypadku wysyłki zagranicznej prosimy o kon-
takt celem ustalenia sposobu i kosztów wysyłki). W sprzedaży:

•  nr 7 (22�)/2006, 40 s. A4, kolorowa okładka, �2� g, 5 zł (0% VAT) a w nim m.in.: Apel do Prezydenta i Premie-
ra RP; Jedna Ziemia to za mało!; Zwierze nie jest rzeczą. A towarem?; Rankiem; Wokół poszukiwań terapii 
biofilnej (...); Terapeutyczna rola zwierząt w życiu ludzi; Dzień bez Futra; „Zielone Brygady. Pismo Ekologów” 
– miesięcznik dla aktywnej młodzieży; Bursztynowy rozkwit gospodarczy; Kto zaszczepia w Krakowie zie-
leń?; Natura się opłaca; Zielone Inspiracje; Baza Lepszych Projektów Edukacyjnych; Ekologiczna Gmina 
Województwa Małopolskiego po raz drugi; Milanówek miasto – ogród – pionier selektywnej zbiórki od-
padów; Ekologiczne skutki wzrostu demograficznego; Myśl globalnie jedz lokalnie; Rolnictwo ekologiczne  
a tradycja; Nowy renesans  – mit czy rzeczywistość?; Sens kultury; Jak za komuny?; Koniec z segregowa-
niem!; Naznaczony dzik; Wydawnictwo „Zielone Brygady” oferuje; Poznaj siłę swoich pieniędzy.

•  nr � (222)/2007, 40 s. A4, kolorowa okładka, �2� g, 5 zł (0% VAT) a w nim m.in.: Będzie proces o prawa do 
wizerunku orła bielika w godle PiS?; I Akademicki Dzień Ekologii w Krakowie; Oszczędź sobie – zatrzy-
maj dobrą energię!; „Kupuj odpowiedzialnie!” kampania Polskiej Zielonej Sieci na rzecz odpowiedzialnej 
konsumpcji; Jak kupować by nie dać się upolować?; OWOCna EKOedukacja; Manufaktura Komoda Pra-
babuni; PUNKT przecięcia; Jak widzisz ruch ekologiczny w Polsce i/lub na świecie?; Wstydziłem się być 
człowiekiem!!! Część pierwsza; Jak poważnie kraje UE podchodzą do ochrony przyrody?; Co kryją bory 
dolnośląskie: Bunkier atomowy pod Szprotawą; Szkarłatna Oberża Legenda z Puszczy Knyszyńskiej;  
Zieloni przyjaciele; Pytania; Kocie lektury; Zniewolony umysł 2; Jarmarki żywności ekologicznej w Rzeszowie;  
Razem przeciw zmianom klimatu; „energy-server newsletter” nr 6�; Pozytywne wiadomości; Wydawni-
ctwo „Zielone Brygady” oferuje; Poznaj siłę swoich pieniędzy.

•  nr 2 (22�)/2007, 40 s. A4, kolorowa okładka, �2� g, 5 zł (0% VAT) a w nim m.in.: Rospuda, czyli jak zabito kota 
za pomocą procedury mającej uniemożliwić zabijanie kotów; Ekologiczne Służby Informacyjne; O czym 
dąb stary śpiewa Edwardowi Redlińskiemu; Przez żołądek do alterglobalizacji; Lokalna żywność a trady-
cja; Zostawcie ubogich w spokoju; „Adopcja serca”. Siostry Michalitki proszą!; Eko-konkursy EkoSegregacji; 
Spiżarnia Prababuni; Kto nas tak urządził? (�); III Ogólnopolski Tydzień Wegetarianizmu 2007; Życie wymy-
ka się spod kontroli; Ekologia w praktyce; Czy świat zmierza ku ekokatastrofie? A może jest coraz lepiej?; 
Czas żurawi; Nowa moda; Dla kogo uroki Suwalszczyzny?; Co kryją Bory Dolnośląskie: Wały Śląskie; Tranzyt 
przez Warszawę czy Mazowiecki Węzeł Transportowy?; System kolei miejskiej dla Kielc; Ludzie i zwierzęta; 
Wstydziłem się być człowiekiem!!! Część druga; Ochrona przyrody – wskazówki prawne; Krajowy Rejestr 
Sądowy; Troszkę o drzewach...; Wśród serdecznych przyjaciół psy zająca zjadły; Główne tezy; Technika ucz-
niem czarnoksiężnika?; Wydawnictwo „Zielone Brygady” oferuje; Poznaj siłę swoich pieniędzy.

•  nr � (224)/2007, 40 s. A4, kolorowa okładka, �2� g, 5 zł (0% VAT) a w nim m.in.: Leczenie nienasycenia, 
czyli jak moja nieświadomość ekologiczna doprowadziła mnie do równowagi; Ochrona wrony hawajskiej: 
lekcja pokory; Konkurs; Przemysł sojowy zagraża lasom i rdzennym mieszkańcom Mato Grosso w Brazylii; 
Gigantyczna flaga energetyczna UE na Posiedzeniu Rady Europejskiej; Polsko-ukraińska współpraca w po-
zyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych (OZE); Zdobywcy „Zielonych laurów”; Organic Market Forum 
2007; Dajmy sobie pracę – Ekoszansa; Co kryją Bory Dolnośląskie: Dąb Chrobry naj…; Wypalanie traw; Czer-
wony Kapturek a sprawa kleszcza; Gdzie nie był nikt; Europarlament nie chce wysypisk ani spalarni; Raport:  
zoofilia; Smutek za kratami, czyli prawda o cierpieniu zwierząt w cyrkach i zoo; Nie zjadaj wszystkich owo-
ców; Rzuć palenie!!!; Samotność i sens; Nowa tradycja karnawałów europejskich; Ainu – podróż w świat 
etnicznych dźwięków; Kioski „Ruchu” zdroje dobra wszelkiego; Wydawnictwo „Zielone Brygady” oferuje.

•  Marek M. Bonenberg, Tęsknota za Olduvai. Artykuły i eseje ekofilozoficzne, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone 
Brygady”, Kraków 2006, ISBN 978-8�-87���-79-5, ��6 s. A5, kolorowa okładka, Biblioteka „Zielonych Bry-
gad” nr 59, �88 g, 0 zł. Autor jest filologiem, filozofem etykiem, pracownikiem naukowym w Zakładzie 
Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego najnowsze książka zawiera Wstęp prof. dr hab. 
Jana Pawlicy oraz autorskie teksty: O możliwości etyki środowiskowej; Filozoficzne aspekty ruchu „Zielonych”;  
Ku etyce ekologicznej; Ekologia, ekonomia i etyka; Etyka i środowisko; Kierunki etyki środowiskowej; Etyka śro-
dowiskowa i etos społeczny; Ekologia w filozofii i kulturze; Człowiek w biosferze; Będziesz panował; Kilka uwag 
o filozofii środowiskowej; Ostatnia utopia XX wieku; Komu jest potrzebna etyka środowiskowa?; Czarnoksiężnik 
z Krainy Oz; Człowiek jako podmiot moralności i jego stosunek do środowiska; Tęsknota za Olduvai; Posłowie. 

•  Ekologiczna mapa Warszawy / Ecological Map of Warsaw, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
– Wydawnictwo „Zielone Brygady” i PPWK S.A., wyd. I, Kraków 2006, 2 kolorowe s. B�, 75 g, 0 zł. Na Mapie 
zaznaczono m.in. trasy ścieżek rowerowych i komunikacji zbiorowej, strefy ograniczonego ruchu samo-
chodowego, tereny chronione, lokalizacja pojemników do zbiórki odpadów, starych ubrań, przetermino-
wanych leków (apteki), zużytych baterii (szkoły) oraz siedziby instytucji wybranych ze strony Wirtualnych 
Targów Ekologicznych. Szczegółowe informacje o tych i wielu innych instytucjach można znaleźć pod 
adresem www.warszawa.targi.eco.pl.
Mapę można otrzymać bezpłatnie po przesłaniu zaadresowanej zwrotnie koperty A5 ze znaczkiem za �,55 
zł pod adresem wydawcy oraz m.in. w takich miejscach w Warszawie jak:
- Gabinet Terapii Naturalnych (Grzybowska �7 a, lok. 22)
- Restauracja Vega (Jana Pawła II �6c)
- Schronisko młodzieżowe Stowarzyszenia „Zielone Mazowsze” (Nowogrodzka 46/6)
- Sklep Sovva (Mariensztat �5)

prenumeratę ZB

od nr

do nr

ilość egz.

„Zielone Brygady. 
Pismo Ekologów”

nr 7 (221)/2006, 5 zł

egz.

„Zielone Brygady. 
Pismo Ekologów”

nr 1 (222)/2007, 5 zł

egz.

Tęsknota za Olduvai. 
Artykuły i eseje 

ekofilozoficzne, 0 zł

1 egz.

„Zielone Brygady. 
Pismo Ekologów”

nr 2 (223)/2007, 5 zł

egz.

„Zielone Brygady. 
Pismo Ekologów”

nr 3 (224)/2007, 5 zł

egz.

Ekologiczna 
mapa Warszawy / 
Ecological Map of 

Warsaw, 0 zł

1 egz.



Antyglobalizm
O globalizmie  
na spokojnie, 
5 zł

egz.

•  Margrit Kennedy, rys. Helmut Creutz, Pieniądz wolny od inflacji i odsetek. Jak stworzyć środek wymiany słu-
żący nam wszystkim i chroniący Ziemię?, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2004, ISBN 8�-
87���-48-�, �48 s. A5, kolorowa okładka, 202 g, �0 zł. Margrit Kennedy sięga głęboko do źródeł naszych 
obecnych problemów ekologicznych: nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, zanieczyszczenia 
środowiska przyrodniczego, zagrożenia dla bioróżnorodności, postępujących zmian klimatycznych. Te 
niezmiernie ważne dla przetrwania gatunku ludzkiego na Ziemi problemy, chociaż przyciągnęły do siebie 
wiele uwagi, traktowane są najczęściej powierzchownie, objawowo: próbuje się neutralizować skutki, nie 
sięgając do przyczyn. Autorka dokonuje wnikliwej analizy, w jaki sposób czynniki ekonomiczne, a w szcze-
gólności system finansowy, wpływają na powiększające się zagrożenia ekologiczne.

•  Marek Chlebuś, rys. Andrzej Mleczko, Wielki słownik nauki i sztuki, wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, 
Kraków 2005, ISBN 8�-87���-57-0, XLIV s. A6, okładka, XX tomów, LXXIII hasła, XXX rysunków, 54 g, 7 zł. 
Prześmiewcze krótkie formy literackie poświęcone wszystkiemu temu co kręci dzisiejszy świat. Tak więc 
mamy tu nauki i porady ekonomiczne, gospodarkę, nauki moralne, astralne, militarne i jeszcze więcej i 
więcej... Do tego doskonałe rysunki znanego w całym kraju Andrzeja Mleczki. Przykładowe hasło: 
EKONOMIA to religia zobowiązująca wiernych do rozwijania cnoty chciwości.  
Ekonomia toleruje – na zasadach wzajemności – te spośród innych religii,  
które nie kwestionują jej kultu.

•  Łukasz Konsor „Antyglobalizm” – charakterystyka idei, ISBN 8�-87���-65-�, 29 s. A5 / O globalizmie na spo-
kojnie pod red. Anny Frątczak, ISBN 8�-87���-66-X, 4� s. A5 (2 książki w jednej oprawie, razem 72 s., ob-
woluta), wyd. I, Wydawnictwo „Zielone Brygady”, Kraków 2005, ��8 g, 5 zł. Pierwsza książka to licencjacka 
praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Modzelewskiego (Wyższa Szkoła Komu-
nikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie, Warszawa 2004). Stanowi studium 
nad ruchem antyglobalistycznym, gdzie poza genezą i kontestacją ruchu mamy przedstawione również 
jego propozycje alternatywne, w tym historyczne eksperymenty z wolnym pieniądzem (np. Worgl). Druga 
książka to głównie pokłosie konferencji „Globalizacja, globalizm i antyglobalizm” (22.5.2002, Instytut Fi-
lozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego). Prezentowane na niej referaty powstały podczas cyklicznego semi-
narium „Filozofia wobec historii” prowadzonego pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Skoczyńskiego. Treść: 
Anna Frątczak, Słowo wstępne; Nelu Braden-Ebinger, Zwycięzcy i przegrani; Leszek Pietrzkiewicz, Globalizm 
– regionalizm, globalizacja – regionalizacja; Anna Frątczak, Globalizacja w aspekcie cywilizacyjnym; Katarzy-
na Gilarek, Proces, dyskurs czy teoria? Rzecz o naturze globalizacji; Joanna Łenyk, Początki antyglobalizmu; 
„Człowiek bez tożsamości”. Rozmowa Józefa Barana z prof. Janem Skoczyńskim. 

Do podanych cen należy doliczyć koszty przesyłki (nie dotyczy to prenumeraty, w której cenie zawarto te 
koszty). Aby umożliwić ich podliczenie podajemy wagi poszczególnych publikacji i odsyłamy na stronę z 
cennikiem Poczty: http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm (obecnie: �,5 zł do �00 g, �,7 zł do �50 g, 2 zł 
do 500 g, �,� zł do � kg, 4,8 zł do 2 kg, 8,5 zł do 5 kg, �4 zł do �0 kg, �9 zł do �5 kg, 27 zł do 20 kg, �0 zł do 
�0 kg). Przy większych zamówieniach istnieje możliwość negocjacji cen. Wystawiamy faktury VAT. Doko-
nując wpłat na nasze konto, prosimy zaznaczać cel wpłaty. Wpłaty nieopisane mogą zostać potraktowane 
jako dotacje! Prosimy nie wpłacać z góry (nie dotyczy prenumeraty), gdyż nakłady niektórych publikacji 
są na wyczerpaniu. 

Aby otrzymać publikacje oznaczone jako bezpłatne (0 zł), o ile przy danym tytule nie zazna-
czono inaczej, należy przesłać pod poniższym adresem zaadresowaną zwrotnie kopertę odpo-
wiedniego formatu (najlepiej A4) ze znaczkami na kwotę odpowiadającą wadze zamawianych 
publikacji. Do listu należy dołączyć wypełniony kupon wycięty z ZB (jest obok) – kopie kuponów 
nie będą uznawane. Czas promocji ograniczony. Niniejsza informacja nie jest ofertą w rozumie-
niu prawa handlowego.

Adres redakcji: Wydawnictwo „Zielone Brygady”, ul. Sławkowska �2 III p., ��-0�4 Kraków, tel./fax (�2) 422 22 64,  
422 2� 47, 0 60� �6� 72�, zb@eco.pl, zb.eco.pl, gg 2�089�. 
Konto: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych 
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków nr �8 �540 ���5 200� 60�0 5428 0002 swift code ebos pl pw.

imię, nazwisko
(i/lub nazwa instytucji)

adres

kod i miejscowość

ew. tel./e-mail

Wielki słownik  
nauki i sztuki, 7 zł

egz.

Pieniądz wolny od  
inflacji i odsetek, 10 zł

egz.


