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„Suseł 2007” przyznany

Nominowani do Lubelskiej Nagrody
ekologicznej Suseł 2007
• Teresa Gomzar, Srebrzyszcze, nominacja zgłoszona przez Towarzystwo dla Natury
i Człowieka.
Teresa Gomzar, kierując się chęcią ograniczenia ilości powstających odpadów w prowadzonym przez siebie małym sklepiku, zarządziła


Fot. rafał jasiński

N

a uroczystości obecni byli nominowani,
zaproszeni goście, przedstawiciele organizacji pozarządowych i dziennikarze.
Poczęstunek przygotowała Rada Kobiet Powiatu
Kraśnickiego, dodatkowo serwowano produkty
Fair Trade.
Laureatów nagrody wyłoniła Kapituła,
w której zasiadają przedstawiciele działających
w regionie pozarządowych organizacji ekologicznych. W tym roku nagrodę oraz 3 wyróżnienia przyznała kapituła w składzie:
– Michał Chomiuk – Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda”,
– Krzysztof Gorczyca – Towarzystwo dla
Natury i Człowieka,
– Wiaczesław Michalczuk – Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze,
– Przemysław Stachyra – Zamojska Grupa
OTOP,
– Piotr Waśko – Roztoczańska Konna Straż
Ochrony Przyrody,
– Wioletta Wawer – Ruch Ekologiczny im.
Św. Franciszka z Asyżu (REFA).
Laureatką tegorocznej nagrody została
Pani Teresa Gomzar ze Srebrzyszcza (powiat
chełmski).
Wyróżnienia otrzymali:
• Marcin Skrzypek,
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu i Lubelskie Towarzystwo
Ornitologiczne – organizatorzy I Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Kuraków Leśnych”,
• Szkolny Klub Ekologiczny ze Szkoły Podstawowej w Bochotnicy k. Kazimierza
Dolnego.

akcję „zero tolerancji dla jednorazówek.” W tym
celu zamówiła i rozdała wszystkim swoim klientom 120 sztuk płóciennych wielorazowych toreb
na zakupy, następnie przestała wydawać foliowe
reklamówki i woreczki. Uprzedzeni o tym klienci
przychodzą teraz na zakupy z własną siatką.
Taka pionierska postawa pokazuje zarówno
konsumentom, jak i handlowcom sklepów dużych i małych, że odejście od nieograniczonego
używania „foliówek” nie jest niczym skomplikowanym ani nierealnym.

• mgr Alina Gromaszek, wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,
nominacja zgłoszona przez Radę Rodziców przy
Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie.
Alina Gromaszek w swoich działaniach na rzecz
edukacji środowiska dba o podnoszenie świadomości proekologicznej wśród uczniów i społeczności lokalnej, kierując się troską o „swoją
małą ojczyznę” – Dolinę Ciemięgi. Jej osobiste
zaangażowanie jako nauczyciela biologii, przyrodnika i mieszkanki Ciecierzyna motywuje
innych nauczycieli, uczniów a także rodziców
do aktywnego włączania się w realizację zadań
ukierunkowanych na poszanowanie i ochronę
środowiska.
• Stanisław Schodziński, wicestarosta biłgorajski, nominacja zgłoszona przez Rejonowy
Komitet Obywatelski Ziemi Biłgorajskiej. Stanisław Schodziński jest wielkim orędownikiem
w zakresie działań dotyczących ochrony środowiska, ekologii, ochrony rolnictwa i produktów
rolnych przed stosowaniem GMO, jak również
działań w zakresie ochrony i ratowania dziedzictwa kulturowego wsi. Pan Stanisław Schodziński
jest również głównym organizatorem corocznej
konferencji Dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Puszczy Solskiej i Roztocza, odbywającej
się w Biłgoraju.
• Marcin Skrzypek, nominacja zgłoszona
przez Stowarzyszenie Homo Faber. Marcin Skrzypek jest twórcą i koordynatorem Forum Kultury Przestrzeni przy Ośrodku „Brama Grodzka
– Teatr NN”. Równocześnie jest inicjatorem Porozumienia Rowerowego – nieformalnej grupy
osób i organizacji, działającej na rzecz rozwoju
infrastruktury rowerowej Lublina. Poprzez kolejne spotkania udało się wypracować system
międzysektorowej współpracy z urzędnikami
wydziałów Urzędu Miasta, Radą Miasta, stowarzyszeniami rowerowymi, klubami sportowymi
i turystycznymi, lokalnymi mediami.
• Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie, Regionalna Dyrekcja Lasów
Państwowych w Radomiu i Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, organizatorzy I Międzynarodowej Konferencji „Ochrona Kuraków
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28 kwietnia w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia czwartej edycji Nagrody Suseł.

Teresa Gomzar ze statuetką
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Leśnych” nominacja zgłoszona przez Polski
Związek Łowiecki. Konferencja ta stanowiła
próbę stworzenia krajowej i międzynarodowej
płaszczyzny wymiany doświadczeń i zorganizowania współpracy wszystkich podmiotów i osób
zainteresowanych ochroną kuraków i mających
realny wpływ na kształtowanie środowisk ich
bytowania. Ostatecznym efektem było opracowanie i przyjęcie przez uczestników szeregu
wniosków w zakresie podjęcia niezwłocznych
działań dla ratowania ginących populacji kuraków leśnych.
• Szkolny Klub Ekologiczny SP w Bochotnicy, nominacja zgłoszona przez Stowarzyszenie
Społeczno-Edukacyjne „Równoważnik”.
Szkolny Klub Ekologiczny prowadzi szereg
działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska
dla dzieci i przez dzieci, m.in. wydano przewodnik zawierający propozycje zajęć terenowych i ścieżek pt. „Osobliwości Bochotnicy”.
Przygotowano opracowanie pt. „Jak zostać
ogrodnikiem”, ze wskazówkami w zakresie zakładania i prowadzenia ogrodu przyszkolnego,
oraz różnorodne monografie i opracowania,
m.in. „Ostatni młyn na Bystrej” i „Bochotnica
jedną z perełek Lubelszczyzny”. Przygotowano
także Międzyszkolny Literacki Konkurs Ekologiczny dla uczniów wszystkich szkół gminy
Kazimierz Dolny.
• Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Krzywdzie, nominacja zgłoszona przez
Urząd Gminy Krzywda. W 2007 r. szkoła przeprowadziła szereg działań służących ochronie
środowiska, m.in. wzięła udział w konkursach
„Eko-Planeta”, „Szkoła przyjazna środowisku”,
„Kształtujemy Tożsamość Krajobrazu”. Prowadzono zbiórkę i segregację surowców wtórnych,
stworzono mapę dzikich wysypisk śmieci, wraz
z wystosowaniem pisma do Wójta Gminy. Monitorowano wodę i powietrze w celu badania
zawartości zanieczyszczeń. Zorganizowano
obchody „Dnia Ziemi”. Uczestniczono także
w projektach, m.in. „Zaadoptuj kasztanowca”,
„Każdy uczeń wie co zrobić z ZSEE”.
• Szkoła Podstawowa w Palikijach, nominacja zgłoszona przez Urząd Gminy Wojciechów. W roku 2007 z inicjatywy SP w Palikijach
wprowadzona została stała segregacja odpadów
na terenie gminy Wojciechów. Szczególnym
działaniem była międzygminna akcja „Sprzątanie rzeki Bystrej”. Zorganizowano konkurs
na najpiękniejszy ogródek przydomowy dla
mieszkańców. W ramach projektu regionalnego pod hasłem „Śladami przeszłości Ziemi
Nałęczowskiej” opracowano prezentację multimedialną „Kompleks parkowy przy pałacu
w Palikijach”.
Opracowała:
Justyna Choroś
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Wyjątkowa inicjatywa
Urzędnik, aktywista organizacji ekologicznej, nauczyciel czy leśnik nie otrzymali w tym roku
statuetki susła, a Teresa Gomzar, właścicielka niewielkiego sklepu w małej miejscowości. Ale
chyba nie mogło być inaczej, skoro praktycznie bez niczyjej pomocy udało się jej zmienić
nawyki społeczności lokalnej i zrezygnować z wydawania torebek foliowych.

S

rebrzyszcze (dawniej Serebryszcze) to
duża wieś granicząca od północnego
wschodu z Chełmem. Liczy ponad tysiąc
mieszkańców i – patrząc na wznoszone kolejne
domy –niebawem będzie ich więcej. W jej granicach znajduje się i ruchliwa szosa do granicy
z Ukrainą, i rozległe łąki, na których pasą się
setki krów. Patrząc na południe widać potężny
komin chełmskiej cementowni, a na północ rozległe torfowisko „Bagno Serebryskie”. Nieopodal
miejscowości potężna góra śmieci, zwożonych
z Chełma, i jeszcze bliżej zabudowań granice
Chełmskiego Parku Krajobrazowego i obszaru
„ptasiego” Natura 2000 „Chełmskie Torfowiska
Węglanowe”. Krzyk i śpiew ptaków miesza się
ze stukiem kolei żelaznej. Wspaniały zabytkowy
pałac sąsiaduje ze współczesnymi blokami i budynkami przemysłowymi po dawnej Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej. Kilkaset metrów od
kaplicy rzymskokatolickiej znajduje się cmentarz
„ukraiński”... I właśnie tutaj znajduje się sklep
z duszą.
–Tak kiedyś mój kiosk nazwał jeden z klientów – z dumą podkreśla Teresa Gomzar, do 2007 r.
jego właścicielka.
Właściwie trudno nie zgodzić się z takim
zdaniem. Sklepik mieści się w liczącym ponad
100 lat drewnianym budynku. Miał różnych właścicieli, w tym chełmską gminną spółdzielnię, od
której budynek kupiła pani Teresa. Po kapitalnym
remoncie budynek zyskał nowy blask – dach
z blachy, intensywnie zielono-żółte ściany, terakota w środku. Przy budynku kwiaty, można także
usiąść przy stoliku i chwilę odpocząć. A w środku
pani Teresa, która przez 20 lat dbała, aby duch
sklepu nie uleciał gdzieś w przestworza.
– Ten kiosk to kawał historii – mówi pani
Teresa. –Teraz, mając więcej czasu, zabieram się
za spisanie kroniki. Chciałabym w niej zawrzeć
informacje o ludziach (byłych właścicielach,
sprzedawcach) i wydarzeniach związanych ze
sklepikiem – dodaje.
Niespodziewanie życie dopisało nowy rozdział do kroniki. A wszystko za sprawą „pozytyw

nego zakręcenia” na punkcie ochrony środowiska.
Prowadząc sklep zauważyła, jak wiele wydaje
foliowych torebek i toreb. Ani one ładne, ani
użyteczne – a to pękło dno, urywało się ucho.
Denerwowała ich wszechobecność – na drzewach, w rowach, w lesie. Nie bez znaczenia był
ich koszt – miesięcznie filiówek „rozchodziło się”
na kilkadziesiąt złotych. Długo myślała jak pozbyć
się ze sklepu toreb z tworzyw sztucznych. Kiedyś
na festynie ekologicznym zauważyła płócienne
siatki. Wpadła na pomysł, że zakupi wszystkim
stałym klientom takie torby. I choć nie było łatwo
znaleźć najpierw wytwórcę, a po jego znalezieniu
przekonać go do wyprodukowania 120 toreb, to
jednak się udało. Gdy już było wiadomo, że torby
będą i zaczęła informować klientów o tym, że
niedługo skończy się wydawanie jednorazówek,
ci zareagowali różnie. Niektórzy pomysł przyjęli
z entuzjazmem, inni straszyli, że przestaną tu kupować (w tej miejscowości są jeszcze trzy sklepy).
Przekonywali, że świat poszedł do przodu i jednorazówki są teraz rzeczą oczywistą, a chronienie
w taki sposób środowiska to walka z wiatrakami.
Jednak po rozdaniu toreb płóciennych, ówczesna
właścicielka przestała wydawać torebki foliowe.

Tylko tydzień klienci zapominali swoich toreb. Po
tym czasie na zakupy zawsze zabierają „sklepowe”
torby. Chyba że przychodzą z torbami... własnej
produkcji. Od czasu „eksperymentu” pani Teresy
tutejsi zaczęli je szyć. Najczęściej „tłumaczą się”,
że muszą mieć przecież w co zapakować zakupy,
kiedy „sklepowa” siatka poszła do prania...
– Wiele z nich jest naprawdę pięknych. Czasem są wykonywane z ładnych materiałów, bogato
wyszywane... Dzięki nim w wiosce jest ładniej
– zachwala pani Teresa.
Co najważniejsze, klientów sklepu nie ubyło.
Udało się także rozwiązać problem z klientami,
którzy są w miejscowości przejazdem. Im proponowane są albo zielone, płócienne torby wielorazowego użytku (płatne) albo pudełka, które
zostają po przywiezieniu towaru. Faktem braku
jednorazówek są nieco zaskoczeni, ale jeszcze
nie zdarzyło się, aby ktoś zrezygnował z zakupów
z powodu ich braku... Potem Pani Teresa zaprzestała oferować znicze. Z przerażeniem oglądała
ilości śmieci powstających na cmentarzach, dlatego postanowiła zrezygnować z ich sprzedaży.
Pan Dariusz, nowy właściciel sklepu, kontynuuje proekologiczną działania w sklepie. Do
pakowania żywności stosuje się prawie wyłącznie papier, wytwarzany specjalnie do tego celu.
Problemem jest brak możliwości zakupu torebek papierowych – nie ma ich w okolicznych
hurtowniach. Chciałby także ograniczyć ilość
śmieci – niestety, coraz trudniej dostać produkty
w opakowaniach zwrotnych. Skutecznie wyparły
je opakowania jednorazowe. Pan Dariusz nie traci
jednak nadziei, że one powrócą.
Jak widać, rozstanie się z foliówkami to także
działanie na rzecz poprawy estetyki miejscowości.
Obok przekazania estetycznych toreb na zakupy
i zapoczątkowania ich szycia przez niektórych
mieszkańców, Pani Teresa ma inne osiągnięcia
w tej dziedzinie. Jej posesja została uznana za
najładniejszą w gminnym konkursie. Piękna
altana, ozdobne krzewy, kwiaty – tak wygląda
posesja pani Gomzar. Nawet przydrożny rów
przed posesją pani Teresa zamieniła na rabatkę...
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Jej śladem poszła część mieszkańców Srebrzyszcza, którzy w podobny sposób zagospodarowali
swoje odcinki kanałów odprowadzających wodę
z dróg.
Pionierskie działania pani Gomzar w dziedzinie ochrony środowiska zostały zauważone
i docenione przez ekologów. Kapituła Lubelskiej Nagrody Ekologicznej „Suseł” zadecydowała o wręczeniu statuetki właśnie właścicielce
sklepu.
– Byłam w szoku, że takie wyróżnienie przyznano akurat mnie. Nigdy bym się tego nie spodziewała – przyznaje była właścicielka sklepu. Po
chwili dodaje – Marzy mi się, żeby mój przykład
był zaraźliwy i aby wszyscy właściciele sklepów
poszli w moje ślady. Jednak najlepiej by było,
gdyby wprowadzono ustawę o zakazie używania
toreb jednorazowych – wtedy odetchnęłoby środowisko i świat byłby piękniejszy – podsumowuje
Teresa Gomzar.
Wchodząc do sklepu nie sposób nie zauważyć dumnie stojącego na półce susła. Również
dyplom został wyeksponowany. Pozostaje mieć
nadzieje, że przyniesie szczęście osobie walczącej
z wiatrakami. Błąd – walczącej z foliówkami.
Rafał Jasiński
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Ekotorba ze sklepu Dariusza Gomzara

Przewodnik
„Osobliwości Bochotnicy”

S

zkolny Klub Ekologiczny przy Szkole
Podstawowej w Bochotnicy istnieje od
1994 r. Podstawową przesłanką funkcjonowania klubu jest przekonanie, że edukacja
ekologiczna powinna być procesem ciągłym,
długofalowym, rozpoczynającym się od początku kształcenia dziecka w szkole. Edukacja
ekologiczna przynosi oczekiwane rezultaty tylko
wtedy, gdy dostosowujemy ją do potrzeb lokalnych, konkretnej miejscowości. Dla Szkolnego
Klubu Ekologicznego ważnym wyznacznikiem
jest lokalizacja szkoły na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Ciekawa historia
Bochotnicy, walory przyrodnicze, świadomość
ekologiczna i postawy dorosłych wpływają na
podejmowanie różnorodnych kierunków działalności. Członkowie klubu zaczęli podejmować
inicjatywy ukierunkowane na kształtowanie
postaw proekologicznych i promowanie walorów
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przyrodniczych Bochotnicy. W czasie licznych
wędrówek po okolicy zrodził się pomysł utrwalenia naszych obserwacji w postaci propozycji
zajęć terenowych. Uczniowie gromadzili informacje i opracowali trasy ścieżek.
W październiku i listopadzie 2007 r. przystąpiono do realizacji zadania „Ścieżki dydaktyczne po Bochotnicy”. W ramach projektu,
ukierunkowanego na kształtowanie działań
ekologicznych i promowanie walorów przyrodniczych Bochotnicy wykorzystano materiały dydaktyczno-wychowawcze, przygotowane przez
dzieci i nauczycieli. W treści ścieżek wpisano
propozycje zadań i ćwiczeń w terenie (do wykorzystania przez uczniów). Wykonano plan
Bochotnicy z zaznaczeniem ciekawych obiektów
przyrodniczych. Opracowano koncepcję tablic
informacyjnych, które zamontowano przy szkole.
W terenie rozmieszczono słupki, wskazujące nu

NAGRODA SUSEŁ
Czwarta ścieżka wiedzie do ruin zamku
Esterki. Zbudowano go w pierwszej połowie
XIV wieku. Wiążą się z nim różne legendy.
Z wysokiego na 130 m wzgórza zamkowego
roztacza się wspaniały widok na Wisłę, Kazimierski Park Krajobrazowy, meandrującą
rzeczkę Bystrą i zabudowania wsi. Po drugiej
stronie wąwozu znajdują się ruiny Mauzoleum
Jana Bochotnickiego, wzorowanego na Kaplicy
Zygmuntowskiej na Wawelu. W głębocznicy
zobaczymy profile glebowe i systemy korzeniowe.
Piąta ścieżka obejmuje ogród przyszkolny.
W czasie spaceru po ogrodzie istnieje możliwość poznania różnych gatunków roślin. Są to:
byliny, krzewy ozdobne i drzewa. Jest rosarium,
alpinarium i herbarium. Różnorodne barwne
kompozycje roślinne wzbogacają krajobraz.
W barwnym, bogatym w roślinność ogrodzie
występują także drobne zwierzęta. Dlatego nawet
najmniejszy skrawek ziemi może być miejscem
fascynujących badań.
Przeprowadzenie obserwacji i badań przyrodniczych ułatwiają dołączone do każdej ścieżki
zadania i zabawy dostosowane do różnych grup
wiekowych dzieci. Polecamy wszystkim poznanie
niezwykłych walorów przyrodniczych, geograficznych i historycznych Bochotnicy i jej okolic.
Poetyckie piękno swojej wsi jedna z uczennic
wyraziła w wierszu:

Na przeciwległych
wzgórzach widać ruiny zamku
Esterki, a za Wisłą bieleją wapienne kamieniołomy Nasiłowa.
Trzecia ścieżka prowadzi nad Wisłę. W nadwiślańskich zaroślach i wiklinach można dostrzec
wiszące gniazda remizów, usłyszeć potrzosa. Na
rozlewiskach wiślanych przebywa liczne ptactwo
wodne. Ukryte w trawach jeziorka są siedliskiem
piżmaków, wydr i bobrów.

Fot. ARCH. SZKOŁA PODSTAWOWA W BOCHOTNICY

Bochotnica – to perła
Kto tu przyjedzie – ten w zachwyt wpadnie,
Gdy ujrzy lasy, łąki – piękne, powabne.
Te góry i zamek stojący od lat
zobaczysz i spojrzysz, to perły kwiat.
A ludzie przyjaźni, mili, uczynni są
częścią tej wioski – perły wśród innych

Ścianka dokumentacyjna Krystyny i Władysława Pożaryskich – przekrój geologiczny z okresu ery
mezozoicznej i kenozoicznej



Uczniowie Szkoły Podstawowej w Bochotnicy propagowali przewodnik Osobliwości
Bochotnicy na sesji naukowej pod hasłem „Człowiek a przestrzeń”, w ramach IV edycji konkursu
Kształtujemy tożsamość krajobrazu, organizowanego przez Lubelskie Kuratorium Oświaty
i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Opracowanie to, wykonane przez uczniów dla uczniów,
stanowi dobrą propozycję zajęć terenowych
oraz pomoc dydaktyczno-wychowawczą. Jest
narzędziem promującym piękno i osobliwości
Bochtonicy. Można spodziewać się, że przedstawione propozycje będą wykorzystane podczas
wędrówek po ścieżkach Bochotnicy również
przez turystów. Mogą być także ważnym atutem w aspekcie rozwoju turystyki, agroturystyki
i ekoturystyki, wzbogacając w istotny sposób
bazę informacyjną o walorach Kazimierskiego
Parku Krajobrazowego.
Laurencja Krasowicz, Anna Lewczuk
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Z KRAJU:

Przyrodnicy kontra Leśnicy

– czyli kilka słów o Puszczy Białowieskiej

P

uszcza Białowieska to ostatni fragment
pierwotnych lasów liściastych i mieszanych w Europie i na świecie. To właśnie
na tym niezwykłym obszarze nieprzerwanie
od tysięcy lat trwają procesy przyrodnicze, od
wiatrowałów począwszy a na gradacji kornika
drukarza skończywszy. Znaleźć tu można nieprzebrane bogactwo leśnych gatunków ptaków,
bogatą faunę owadów, wiele dużych drapieżników, między innymi wilka i rysia, jak również
niezliczoną ilość gatunków roślin. Ważną rolę
w puszczy odgrywają „martwe” drzewa, stanowiące środowisko życia dla wielu gatunków
organizmów. Trwająca ponad 500 lat ochrona
puszczy, prowadzona konsekwentnie od czasów Jagiellonów aż do I wojny światowej, jest
pierwszym i jedynym w świecie przykładem skutecznej ochrony przyrody przez stulecia. Dzięki
trosce władców Litwy, Polski, Rosji i Białorusi,
Puszcza Białowieska, położona na styku kultur
różnych narodów, jest wielkim dziedzictwem
przyrodniczym i kulturowym całej Europy.
Mimo iż puszcza stanowi narodowe i światowe dziedzictwo, to coraz większe jej obszary zaczynają przypominać las gospodarczy.
Głównym powodem takiego zachowania jest
różnica w podejściu do typowych zjawisk przyrodniczych przyrodników i leśników. Do kwestii
spornych należą między innymi:
– skład gatunkowy drzewostanu, który
kształtuje się pod wpływem procesów naturalnych i może ulegać spontanicznemu wzbogaceniu lub zubożeniu, jednakże leśnicy uważają że
musi on być zgodny z „Zasadami hodowli lasu”
i powinien być korygowany przez gospodarza;
– podstawowym celem hodowli lasu jest
uzyskanie jak największej liczby drzew, odpowiadającym wysokim normom technicznym,
natomiast przyrodnicy na pierwszym miejscu
stawiają ich znaczenie dla ekosystemu;
– zamieranie drzew jest w przyrodzie czynnikiem naturalnym, stanowią one siedlisko dla
niezliczonej liczby owadów, grzybów i ptaków;
jednak dla leśników oznacza to zmarnotrawienie surowca drzewnego, który należy usunąć
z lasu;
– kornik drukarz, dla leśników „szkodnik”,
z którym walczą poprzez wycinkę starych świer-

OIKOS 2(46)2008

Fot. krzysztof wojciechowski

mer ścieżki oraz kierunek trasy. Ogólny koszt
realizacji projektu wyniósł 7 748 zł. Wsparcie
finansowe otrzymano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w wysokości 3 800 zł. Pozostałe
środki szkoła pozyskała sama. Wydano 500
egzemplarzy przewodnika, który opisuje 5
tras ścieżek.
Pierwsza trasa ścieżki rozpoczyna się
przy szkole i prowadzi do nieczynnego
kamieniołomu. Dawne wyrobisko skalne
stanowi ściankę dokumentacyjno-geologiczną Wł. i K. Pożaryskich. Można tu
prześledzić granicę geologiczną między erą mezozoiczną i kenozoiczną.
W głębokich częściach groty zimują
latające ssaki – nietoperze. Pokonując
trasę można poznać: rośliny grądowe,
różnicę miedzy wąwozem a głębocznicą, właściwości lessu i gliny, a z punktu widokowego
podziwiać piękną panoramę na Małopolski
Przełom Wisły.
Druga trasa ścieżki prowadzi spod szkoły na wierzchowinę pokrytą glebą rędzinową,
sprzyjającą rozwojowi roślin ciepłolubnych
i wapieniolubnych. Warto zwrócić uwagę na
piękny krajobraz, którego znaczącym elementem
jest położona w okolicy Bystrej wieś Bochotnica.

AKTUALNOŚCI

ków, aby zapobiec jego rozprzestrzenieniu się;
według przyrodników owad ten stanowi bardzo
ważny składnik łańcucha pokarmowego, a jego
masowy pojaw stanowi jeden z czynników dynamiki naturalnych biocenoz leśnych.
W 1998 roku, dzięki wieloletniej kampanii
organizacji pozarządowych, wprowadzone zostało moratorium na cięcia na ponad 100-letnich

drzewostanach puszczy. Nałożone na gospodarkę
leśną ograniczenia miały zabezpieczyć najcenniejsze obszary. Jednakże praktyka wygląda
znacznie gorzej. Przykładowo w krajobrazowym rezerwacie przyrody im. prof. Władysława Szafera wciąż trwa wyrąb starodrzewów,
prowadzony pod pretekstem walki z kornikiem
drukarzem.


AKTUALNOŚCI

Do skutków ekologicznych gospodarki leśnej
prowadzonej w Puszczy Białowieskiej zaliczyć
należy:
– mniejszy przeciętny wiek oraz niższą zasobność drzewostanów w lasach zagospodarowanych niż drzewostanów obszarów ochrony
ścisłej Białowieskiego Parku Narodowego;
– wyższy przeciętny wiek drzew w białoruskiej niż w polskiej części puszczy;
– w lasach gospodarczych leżących w obrębie Puszczy faza rozpadu drzewa nie występuje
prawie wcale;
– nasadzenie drzewostanów osikowobrzozowych, które zajęły dawne niezalesione
zręby;
– znaczny udział gatunków pionierskich,
takich jak brzozy, wierzby;
– brak grubego martwego drewna;
– postępująca utrata bogactwa gatunkowego,
charakterystycznego dla lasów puszczańskich;
– większa podatność lasów gospodarczych
na inwazje obcych gatunków.
Organizacje ekologiczne oraz liczne rzesze
uczonych wielokrotnie już stosowały apele do
władz, domagając się zatrzymania wyrębu drzew
w drzewostanach naturalnych Puszczy Białowieskiej, powstrzymania wszelkich działań, które
mogłyby wpłynąć na niszczenie przyrody, objęcie ochroną w formie parku narodowego całej
polskiej części Puszczy, ograniczenia pozyskania
drewna tylko na potrzeby miejscowej ludności.
Dość ważnym argumentem wspierającym starania przyrodników jest fakt, że lasy pozapuszczańskie w powiecie hajnowskim umożliwiają już


obecnie pozyskiwanie ok. 55 tys. m sześciennych
drewna rocznie, co pozwala ograniczyć wyręby
w Puszczy Białowieskiej bez szkody dla gospodarki leśnej powiatu. Od wielu lat organizacje
pozarządowe są zaangażowane w walkę o powiększenie Białowieskiego Parku Narodowego
na obszar całej puszczy, a tym samym zapobieganie dalszym wycinkom starych drzew. Oprócz
sporządzania bogatej dokumentacji, ukazującej
aktualny stan drzewostanu puszczańskiego, organizowane są sympozja, wykłady, koncerty na
rzecz pralasu. W ubiegłym roku zbierane były
podpisy pod listem do władz kraju o objęcie
ochroną całej puszczy. Bardzo wiele osób: naukowców, ludzi kultury, a przede wszystkim
zwykłych obywateli wyraziło swoje poparcie dla
tej inicjatywy. Niestety, leśnicy pod petycją się nie
podpisali, nazywając to tzw. konfliktem interesu.
18 października Minister Środowiska nagrodził Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych
w Białymstoku wyróżnieniem Lidera Polskiej
Ekologii. Podlascy leśnicy zdobyli tę nagrodę
za ochronę Leśnego Kompleksu Promocyjnego
„Puszcza Białowieska”, pomimo że w 2007 roku
z obszaru rezerwatu im. Włodzimierza Szafera,
znajdującego się w granicach administracyjnych
Nadleśnictwa Białowieża, jedynie w ramach czterech zezwoleń Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody (WKP) Lasy Państwowe pozyskały
1732 metrów sześciennych drewna. Na terenie
rezerwatu wprowadzono tzw. „gospodarkę rezerwatową”, która jeszcze bardziej upodabnia
to miejsce do zwykłego lasu gospodarczego.
Polega ona na regulowaniu zagęszczenia i składu

gatunkowego upraw i młodników, inicjowanie
procesów odnowieniowych poprzez sadzenie
gatunków lasotwórczych, ręczną pielęgnację gleby w uprawach oraz grodzenie upraw.
W sierpniu ubiegłego roku miał miejsce audyt
stosowania wymogów niezbędnych do korzystania z uprawnień związanych z posiadaniem
certyfikatu FSC przez RDLP w Białymstoku.
W efekcie kontroli prawo do używania znaku
FSC zostało zawieszone. Jest to potwierdzeniem, że Puszcza Białowieska jest traktowana
gorzej niż powinien być traktowany zwykły las
gospodarczy, będący w zarządzaniu jednostki
posiadającej certyfikat FSC.
Lasy Państwowe nie przejmują się opiniami uczonych i dalej prowadzą swoją politykę
w sprawie puszczy. Od początku tego roku dwa
puszczańskie Nadleśnictwa: Hajnówka i Białowieża wystąpiły do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Białymstoku z wnioskami
o wydanie zgody na wycinkę łącznie ok. 470
drzew w rezerwatach Puszczy Białowieskiej.
Jeden z wniosków dotyczy wycinek w strefie
ochronnej orlika krzykliwego. Aż trudno się
tu powstrzymać od stwierdzenia „kto ma piłę,
ten ma władzę”.
Simona Kossak w „Sadze Puszczy Białowieskiej” pisze: „Rzesze uczonych i miłośników
przyrody od lat apelują do władz o objęcie konserwatorską ochroną całej polskiej części Puszczy
Białowieskiej. Za wzór do naśladowania stawiają
dawnych władców, którzy już za czasów Jagiełły
otaczali Puszczę opieką, dzięki czemu jej przyrodnicze skarby prawie nienaruszone przetrwały
do naszych czasów. To, że nie podzieliła losu
innych puszcz, po których zostały tylko nazwy,
wynika z jej – zda się niewyczerpalnych – sił
życiowych, ze straszliwego haraczu płaconego
łowcom zwierzyny i położenia geograficznego,
z dala od skupisk rolniczej ludności i wielkich
miast, leżąca na pograniczu krajów i narodów,
ukryta wśród bagien – przetrwała. Ciężko okaleczona, ograbiona z drzew i ze zwierząt, ale we
współczesnej Europie jedyna przypominająca
jeszcze prapuszczę, która sześć tysięcy lat temu
otulała Niż Europejski od Karpat po Bałtyk.
Na naszych oczach rozgrywa się ostatni akt jej
dziejów.”
Mimo wielu wysiłków organizacji przyrodniczych na naszych oczach ginie ostatnia dzika
puszcza w Europie. Dalej prowadzona w ten
sposób gospodarka leśna spowoduje, że o starych
drzewach będziemy mogli już tylko wspominać
naszym dzieciom i wnukom. A przekładanie
interesu Lasów Państwowych nad dobro całego
społeczeństwa doprowadzi do zagłady najpiękniejszego fragmentu naszej polskiej przyrody.
Katarzyna Niedźwiecka
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Kłusownictwo
na Lubelszczyźnie
Od 1 stycznia 2008 r. Stowarzyszenie
Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda”
realizuje projekt „Społeczna aktywność na
rzecz zdrowych ekosystemów oraz rzadkich
chronionych gatunków zwierząt”. Stanowi
on kontynuację działań, prowadzonych od
wielu lat przez stowarzyszenie.

J

ednym z ważniejszych zadań niniejszego projektu jest czynne zwalczanie kłusownictwa
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Pradolina Wieprza”, a także w Kozłowieckim
Parku Krajobrazowym i lasach firlejowskich.
Stowarzyszenie organizuje tam patrole, podczas
których przeczesywane są lasy, młodniki, zagajniki i zarośla narażone na ten proceder. Podczas
miesięcy jesienno-zimowych kłusownicy rokrocznie zastawiają tam tony przeróżnych wnyków
i sideł, stalowych linek, które wykorzystywane są
do łapania zwierzyny leśnej. Wnyki zastawiane
są na zające (chociaż w ostatnich latach poprzez
spadek liczebności jego populacji obserwuje się
ich coraz mniejszą liczbę), bażanty, sarny, dziki,
jelenie, a nawet łosie. Czasami liczba zastawionych wnyków „na jednej linii” jest tak duża,
że nie wiadomo, od której strony zaczynać ich
ściąganie. Rekordowo podczas jednej z wypraw
zdjęto sto kilkadziesiąt wnyków. Jako że w w tych
lasach stan populacji zwierzyny płowej oraz dzików uległ zdecydowanej poprawie, coraz więcej
osób kłusuje właśnie na te gatunki. Tylko w tym
sezonie podczas patroli znaleziono trzy – na
miejscu zdarte – skóry z sarny, jedną martwą,
uduszoną sarnę, a także liczne miejsca świadczące o tym, że zwierzę zostało właśnie z wnyków
wyjęte (dużo sierści, podrapana ziemia, plamy
krwi). W lasach firlejowskich w okolicach wsi
Budy aktywiści Zielonej Swobody znaleźli łeb
oraz nogi skłusowanej łani. Jako że patrole na
tym terenie są organizowane od kilkunastu lat,
wiadomo dokładnie, gdzie stawiane są wnyki,
w jakim czasie itp. Pewne jest, który z kłusowników je zainstalował, kiedy i gdzie zacznie je
obstawiać, a nawet, z jakiego materiału będą
wykonane. W wielu z tych miejsc od kilku lat
wnyki już nie są znajdowane. Inni jednak nie
odpuszczają. Czasami powodem kłusownictwa
jest bieda, jednak częściej niedobra tradycja, chęć
zdobycia darmowej „zagrychy” albo też zarobku.
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AKTUALNOŚCI

Michał Chmiuk ratuje sarnę – ofiarę kłusowników

A proceder jest to bardzo okrutny – złapane
w śmiercionośną pętlę zwierze ginie w agonii
często długie godziny, cierpiąc potworne męki
(dwa lata temu podczas patrolu znaleziono we
wnyku sarnę, która złapała się za dwie tylne nogi.
Aż trudno sobie to wyobrazić, ale zwierzę to miało zdartą skórę, mięśnie oraz ścięgna od kolan aż
do samych racic. Trudno pojąć ogrom cierpienia,
jaki mogła przeżyć ta istota). Często kłusownik
zapomina o postawionych wnykach i nawet ich
nie sprawdza. Wtedy uduszone zwierze rozkłada
się, stając się łupem lisów, kruków i myszołowów
(chociaż może to i lepiej). W lasach firlejowskich,
w tzw. „Lesie Bankowym”, podczas patrolu odkryto na stalowej lince skłusowaną lochę, która
zaczęła się już rozkładać, a innym razem zamordowanego jelenia, któremu odcięto tylko łeb,
a mięso zostawiono. Zapewne komuś chodziło
tylko o poroże.
Jednak dzięki patrolom udało się uratować
bardzo dużo zwierząt. Samo systematyczne likwidowanie wnyków sprawia, iż las jest dla zwierzyny
miejscem bardziej przyjaznym. Wiele zwierzaków
uniknie zdradzieckiej pętli zgotowanej im przez
ludzi, dla których wartością zwierzęcia jest tylko
jego mięso. Wielokrotnie udało nam się również

odczepić z wnyków żywe zwierzęta – zające, lisy
oraz sarny. Dwa z ratowanych koziołków trzeba
było reanimować i robić im sztuczne oddychanie. Po dłuższej chwili zwierzaki podniosły się,
posiedziały trochę, po czym pobiegły do lasu.
Odczepianie zwierzęcia z wnyka może być czasem niebezpieczne, gdyż szamoczą się z całych
sił. Sam autor musiał przydeptać nogą łeb lisowi,
aby można było zdjąć mu z szyi drucianą pętlę.
Kolejną sprawą jest kłusownictwo z bronią
palną. Wiele osób przedkłada ten sposób uśmiercania zwierzyny nad stawianie wnyków, często
zresztą osoby te zajmują się i jednym i drugim
jednocześnie. Kłusownicy posiadają najrozmaitszą broń: k.b.k.s-y, obrzyny oraz tzw. samoróbki.
Znacznie rzadziej posiadają też profesjonalną
broń myśliwską z celownikami optycznymi,
noktowizorami itp. Kłusownicze „samoróby”
produkowane są najczęściej z układów kierowniczych. Szczególne „uznanie” wśród leśnych
morderców znalazły rurki od kierownicy samochodu „syrenka”. Chodzi o to, iż materiał
ten nadaje się do wykonania lufy, ze względu na
odpowiedni kaliber (pozwalający na używanie
amunicji myśliwskiej). Kłusownictwo z użyciem
broni palnej jest uprawiane często pod osłoną nocy, a zwierzyna oślepiana jest sztucznym
światłem reflektorów. Kłusują również myśliwi.
Wielu z nich strzela do zwierzyny, nie zgłaszając
odstrzałów i nielegalnie polując na własną rękę.
Schwytanie takiego myśliwego – kłusownika nie
jest łatwe, ponieważ widząc w lesie takiego osobnika, skąd można mieć pewność, że nie poluje
on legalnie? W ramach naszej pracy staramy
się – w takim stopniu, w jakim jest to możliwe
– zwalczać i takie kłusownictwo.
Oprócz patroli stowarzyszenie prowadzi prelekcje i warsztaty dla młodzieży, wydaje broszury
itp. Planowane są szkolenia dla samorządów
i miejscowej ludności, m.in. dotyczące odszkodowań za zniszczone przez zwierzynę plony. Bardzo
często odszkodowania te w miernym stopniu
pokrywają poniesione straty. Odbędą się także
obozy przyrodnicze dla młodzieży: w Beskidzie
Żywieckim, Poleskim Parku Narodowym, a także
w Karpatach ukraińskich – na Huculszczyźnie.
W dwóch ostatnich z obozów planowany jest
udział młodzieży z Polski, Białorusi oraz Ukrainy.
Ich celem jest zaszczepienie młodym ludziom
miłości do przyrody oraz pokazanie, że wszyscy
jesteśmy częścią środowiska przyrodniczego.
Michał Chomiuk
Projekt„Społeczna aktywność na rzecz zdrowych ekosystemów oraz rzadkich
chronionych gatunków zwierząt”realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu
Unii Europejskiej (Fundacji „Fundusz Współpracy”), natomiast projekt „Społeczna aktywność na rzecz zdrowych ekosystemów oraz rzadkich chronionych
gatunków zwierząt – Polska, Białoruś, Ukraina”finansuje Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności w ramach programu Edukacja dla Demokracji „RITA”.
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Ochrona wilka
w Lasach Janowskich

W

roku 2007 Stowarzyszenie Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda” realizowało projekt „Działania
ochronne i edukacyjne na rzecz wilka oraz monitoring wilczej populacji w Lasach Janowskich”.
Obszar Lasów Janowskich (39150 ha) zajmuje zachodnią cześć Puszczy Solskiej, jednego
z największych kompleksów leśnych w Polsce.
Przeważaja bory sosnowe z fragmentami borów
jodłowych i lasów mieszanych, zachowała się
także dość gęsta sieć bagien, stawów, mokradeł i torfowisk. Na terenie Lasów Janowskich
wyodrębniono ponad 200 zespołów roślinnych,
potwierdzono występowanie około 250 gatunków ptaków (np. głuszec, bielik, gadożer, bocian
czarny). Bogactwo i obfitość roślinnej bazy pokarmowej decyduje o licznej populacji dużych
roślinożerców, tj. dzik, sarna, jeleń, łoś, które to
z kolei gatunki warunkują liczebność populacji
drapieżników (w tym przypadku wilka). Duży
obszar, obfitość pokarmu, dzikie ostępy i bagna,
umożliwiające schronienie oraz rozród, sprawiają,
że Lasy Janowskie są (obok Roztoczańskiego
Parku Narodowego) najważniejszą ostoją wilczej
populacji na Lubelszczyźnie. Naukowcy szacują,
że na terenie Lasów Janowskich żyje ok. 15-30 wilków, co w odniesieniu do rzadkości występowania
i potrzeb terytorialnych nie jest liczbą małą. Lasy
Janowskie stanowią także bardzo ważny element
korytarzy migracyjnych wilków, które przechodzą
z terenu Ukrainy i Karpat (głównie Bieszczad)
w poszukiwaniu nowych ostoi. Niestety, tak jak
i w innych rejonach Polski, również i tutaj wilk
nie cieszy się dobrą sławą u wielu osób. Przypisuje mu się nieprawdziwe cechy agresywnego
mordercy, złodzieja, rabusia, a nawet zwierzęcia
groźnego dla człowieka. Środowiska łowieckie
często są przeciwne występowaniu wilków w ich
obwodach, gdyż boją się konkurencji z ich strony
(mimo iż jest to niczym nie uzasadnione, ponieważ – jak dowodzą badania – wilki zabijają
niewielki procent zwierzyny łownej, w stosunku
do jej corocznych odstrzałów). Istnieje duża presja myśliwych na Ministerstwo Środowiska, aby
skreślić wilka z listy gatunków chronionych lub
przynajmniej wprowadzić limitowane odstrzały.
Wg naukowców, takie działania zachwiałyby równowagę wewnątrz wilczych populacji, niszcząc
skomplikowaną strukturę socjalną wewnątrz
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watah. Wilk w przyrodzie pełni bardzo ważną
rolę selekcjonera kopytnych z uwagi na to, iż
eliminuje przede wszystkim zwierzęta, które najłatwiej mu upolować: osłabione, stare i chore.
Tam, gdzie są wilki, tam stan populacji kopytnych
jest dostosowany do ilości pożywienia roślinnego, a w związku z tym jeleniowate nie niszczą
lasu podczas żerowania. Mimo wprowadzonej
w 1998 roku prawnej ochrony wilka na terenie
całego kraju, nie obserwuje się wzrostu jego populacji oraz wkraczania na nowe obszary (np.
w północno– zachodniej części kraju, mimo istnienia dużych kompleksów leśnych obfitujących
w jelenie, wilki się nie pojawiają). Naukowcy
(W. Śmietana, H. Okarma, W. Jędrzejewski, S.
Nowak, R. W. Mysłajek) są zdania, iż przyczyną
są tutaj: gęsta sieć dróg użytkowanych przez pojazdy silnikowe, uniemożliwiająca migrację oraz
powszechny proceder kłusownictwa (zastawianie
wnyków, potrzasków, wybieranie szczeniąt oraz
prowadzenie nielegalnych odstrzałów).
Dla poprawy wizerunku wilka w społecznościach lokalnych okolic Lasów Janowskich
„Zielona Swoboda” przeprowadziła liczne działania, uświadamiajace mieszkańcom niezwykle pożyteczną rolę tego gatunku dla przyrody.
Staraliśmy się pokazać ludziom, że – dzięki
występowaniu w ich otoczeniu wilków – mogą
mieć z tego korzyści materialne (chodzi tutaj
np. o zwiększenie turystycznej atrakcyjności

okolicy). W ramach projektu została wydana
broszura edukacyjna kampanii na rzecz wilków
– „Chrońmy, podziwiajmy, szanujmy”, w której
opisane zostały problemy, z jakimi borykają się
wilcze watahy w Polsce i na świecie. Zawarte
zostały w niej informacje na temat liczebności
wilków, ich biologii i zwyczajów, propozycje
ochrony tego gatunku, a także legendy związane
z wilkami. Oprócz broszury wydano także kalendarz na 2007 rok i 5 pocztówek z wizerunkami
wilków. Wydawnictwa te kolportowano podczas
prowadzonych prelekcji, warsztatów i spotkań.
Ważnymi działaniami były prezentacje na temat
bioróżnorodności Lasów Janowskich oraz roli
wilka w przyrodzie. Prelekcje prowadzone były
w szkołach okolic Lasów Janowskich i wzięła
w nich udział młodzież z takich miejscowości jak:
Dzwola, Kocudza, Potok Stany, Potok Wielki oraz
Godziszów. Młodzież z tych szkół brała także
udział w warsztatach terenowych, zorganizowanych przez michowskie stowarzyszenie. Zarówno
podczas prelekcji, jak też i warsztatów, młodzi
ludzie mogli zdobyć wiele ciekawych informacji
na temat ochrony wilków i ich znaczenia dla
leśnego ekosystemu, nauczyć się rozpoznawania tropów dzikich zwierząt oraz wziąć udział
w parateatralnym warsztacie „Krąg wszystkich
istot”, podczas którego młodzież wcielała się
w role zwierząt, m.in. zakładając własnoręcznie
robione maski. Dziesięcioosobowa grupa młodzieży wzięła udział w obozie przyrodniczym
w Ulanowie nad Sanem, podczas którego odbyły
się liczne wyprawy do lasu, warsztaty i wykłady
na temat wilków, naturalnych zależności w ekosystemach leśnych, prowadzenia działań społecznych. Młodzi ludzie byli bardzo zainteresowani
tematyką zajęć i wyrażali opinie, że podobne
działania są bardzo potrzebne i mają dużą wartość. Oprócz „wilczych” tematów odbywały się
zajęcia na temat roli martwych i zamierających
drzew, związków kultury ludowej z przyrodą itp.
Odbyły się także pokazy filmów przyrodniczych,
z których największym powodzeniem cieszyły
się słynne „Techniki łowieckie wilków”. W tym
miejscu należą się podziękowania dr Sabinie
Pieróżek-Nowak ze Stowarzyszenia Dla Natury
„Wilk” za udostępnienie tego filmu, jak też broszur i książek wydanych przez to stowarzyszenie
na potrzeby naszego projektu. Kolejnym dzia-
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łaniem był cykl siedmiu szkoleń dla samorządów i lokalnych społeczności gmin położonych
w okolicach Lasów Janowskich oraz Puszczy
Sandomierskiej. Chodziło w nich o to, aby do
idei ochrony wilków przekonać jak najwięcej
osób spośród lokalnych społeczności, nie tylko
młodzież. Poprzez te szkolenia, próbowano trafić
do urzędników, samorządowców, leśników jak
też zwykłych mieszkańców. Mimo iż frekwencja
na szkoleniach była niższa niż zakładano, wiele osób wyraziło zainteresowanie, jak również
okazywało swoją sympatię dla wilków. Mniej
optymistycznie zrobiło się podczas konferencji
w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, podczas
której zaproszeni na nią leśnicy i myśliwi w wielu
swych wypowiedziach twierdzili, że najlepszą
z metod ochrony wilków jest wprowadzenie go
z powrotem na listę zwierząt łownych i strzelanie do niego. Na szczególną uwagę zasługiwała
wypowiedź nadleśniczego Nadleśnictwa Janów
Lubelski, który z uśmiechem na ustach stwierdził,
że po co to całe zamieszanie, skoro wilk i tak
jest zwierzęciem łownym, a chroni się go tylko
na papierze. Obok takich wypowiedzi był także
bardzo interesujący i ciekawy wykład prof. Włodzimierza Jędrzejewskiego z Zakładu Badania
Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży,
który jest uznanym w świecie nauki autorytetem,
jeśli chodzi o wilka. Profesor przedstawił wiele
interesujących wiadomości z dziedziny biologii
i zagrożeń wilka (np. ilość eliminowanych rocznie
jeleni, wielkość watah w warunkach polskich,
trudności migracyjne spowodowane rozwojem
ruchu kołowego), a także wypowiedział się za
utrzymaniem jego ochrony gatunkowej w naszym kraju.
Już po zakończeniu realizacji projektu,
w listopadzie 2007 roku, na terenie Lasów Janowskich policjanci z Komendy Wojewódzkiej
Policji w Lublinie zatrzymali dwóch myśliwych
handlujących wilczymi skórami. Jeden z nich
był emerytowanym policjantem, drugi zaś
miejscowym leśniczym. Po przeszukaniu, znaleziono u nich kilka wilczych skór oraz świeżo
zastrzeloną czaplę białą, znajdującą się pod ścisłą ochroną. Mężczyznom postawiono zarzuty
handlu wilczymi skórami oraz kłusownictwa
na gatunki chronione. Grozi im za to do 5 lat
pozbawienia wolności. Cieszymy się, że w końcu
organy ścigania oraz prokuratura zainteresowały
się takimi sprawami. Mamy nadzieję że tego typu
przestępstwa przestaną być traktowane jako
czyny o znikomej szkodliwości społecznej.
Michał Chomiuk
Projekt„Działania ochronne i edukacyjne na rzecz wilka, oraz monitoring wilczej
populacji w Lasach Janowskich” został zrealizowany przez Stowarzyszenie
Ekologiczno-Społeczne „Zielona Swoboda” dzięki wsparciu finansowemu
Unii Europejskiej (Fundacja „Fundusz Współpracy”).
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Program ochrony środowiska na lata 2007-11

W

Urzędzie Marszałkowskim trwają prace nad aktualizacją Programu Ochrony Środowiska dla
Województwa Lubelskiego. Dokument ten został w ostatnich tygodniach poddany konsultacjom
społecznym. Z możliwości analizy i wyrażenia opinii na temat dokumentu skorzystało między innymi
kilka organizacji wędkarskich i ekologicznych, w tym Towarzystwo dla Natury i Człowieka.
Największe kontrowersje budziły propozycje, dotyczące ochrony przeciwpowodziowej i zagospodarowania rzek. Zakres proponowanych na najbliższe lata inwestycji i prac w tym zakresie,
obejmujący m.in. wały na Wieprzu i Bugu, „udrożnienia” szeregu małych rzek, prace regulacyjne na
Wiśle, dalece wykracza poza uzasadnione potrzeby i stoi w sprzeczności z nowocześnie pojmowaną
ochroną przeciwpowodziową. Tekst Programu znaleźć można w internecie pod adresem:
http://www.lubelskie.pl/czgo/dok/projekt_POS_2008.pdf
W następnym numerze OIKOS-a opublikujemy szczegółowe informacje o zastrzeżeniach
i postulatach organizacji ekologicznych oraz o wynikach konsultacji. 
K.G.

„UROCZYSKA POGRANICZA”
trzytygodniowy obóz wolontariacki

Sobibór nad Bugiem, Urszulin i okolice, 17.08 – 6.09.2008
Jeśli interesujesz się historią, kulturą tradycyjną, sztuką lub dziennikarstwem, chcesz
nauczyć się czegoś nowego i pomóc w ratowaniu ginącego dziedzictwa kulturowego,
zapraszamy do udziału w międzynarodowym work-campie „Uroczyska Pogranicza”.

Wolontariusze z Polski, Niemiec, Białorusi i Ukrainy uczestniczyć będą w pracach remontowych, porządkowych i inwentaryzacyjnych na niszczejących zabytkowych cmentarzach prawosławnych i ewangelickich
m.in. w Sobiborze, Andrzejowie Wytycznie na polsko-ukraińsko-białoruskim pograniczu. Będzie to praca
fizyczna, chwilami być może ciężka, prowadzona z użyciem wybranych technik konserwatorskich. Ponadto
uczestnicy, wędrując po regionie, w zespołach lub indywidualnie przygotują własne prace audiowizualne
(film, audycja dźwiękowa, fotografia, fotoreportaż, tekst), inspirowane wybranym wątkiem lokalnej historii
i kultury. Pomogą w tym warsztaty fotograficzne i filmowe (praca z kamerą i podstawy montażu), prowadzone przez doświadczonych artystów, oraz seminarium historyczne. Będzie można także wziąć udział
w warsztatach śpiewu tradycyjnego – pieśni polskich i ukraińskich.
Zapraszamy chętnych z Polski, Ukrainy, Białorusi i Niemiec w wieku 18-28 lat. Oczekujemy uczestnictwa
w całym obozie. Ze względu na międzynarodowy charakter grupy ważna jest minimum podstawowa znajomość
języka angielskiego. Zapewniamy noclegi, wyżywienie wegetariańskie, ubezpieczenie, transport na miejscu,
materiały i narzędzia do pracy, asystę językową oraz pomoc w uzyskaniu wiz. Zwracamy koszty przejazdu
w dwie strony i opłaty wizowe. Własny sprzęt foto/audio/video mile widziany. Ilość miejsc ograniczona.
Bliższe informacje i zgłoszenia:
Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A 20-612 Lublin oikos@eko.lublin.pl
Zachodnie Polesie, obszar bagien, dzikich jezior, odciętych od świata leśnych osad, do drugiej wojny światowej było
również terytorium współegzystencji wielu narodowości, kultur i wyznań: żydowskich mieszkańców miasteczek, niemieckich
kolonistów, prawosławnych i katolików. W latach 30. i 40. ub. wieku ziemie te były areną wydarzeń, które całkowicie niemal
„przemieliły” tę kulturową mozaikę. Wydarzeń, które niejednokrotnie trudno jednoznacznie opisać: burzenie prawosławnych
świątyń, hitlerowskie ludobójstwo, którego symbolem jest obóz zagłady w Sobiborze, konflikt polsko-ukraiński, przymusowe
wysiedlenia, które dotknęły wszystkie właściwie narodowości, działalność antykomunistycznej partyzantki, do dziś skrajnie
różnie oceniana, czego wyrazem są stojące obok siebie pomniki o przeciwstawnej wymowie... Po dawnych mieszkańcach
pozostały nieliczne pamiątki, wśród nich zapomniane cmentarze – oddalone od zabudowy, zarośnięte lasem, zdewastowane,
ale kryjące tajemnicze piękno: dzieła sztuki, trudne do odczytania inskrypcje. Prawdziwe uroczyska.
Projekt Uroczyska Pogranicza dotowany jest w ramach programu „memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa
Kulturowego” prowadzonego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Fundację Batorego. Celem
programu jest zachęcanie młodych ludzi z Europy Środkowej i Wschodniej do podejmowania wspólnych działań na rzecz
ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego.
Projekt realizowany jest przy wsparciu Programu RITA Fundacji Edukacja dla Demokracji ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
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RUCH EKOLOGICZNY NA LUBELSZCZYŹNIE

Wiosną tego Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne we współpracy z Lasami Państwowymi (Nadleśnictwa
Biłgoraj, Gościeradów, Janów Lubelski) zrealizowało projekt Ptaki dziuplaki – aktywna edukacja i ochrona przyrody w Lasach Janowskich. Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej możliwe było zrealizowanie aż 120
warsztatów w ok. 60-ciu głównie wiejskich szkołach, położonych w sąsiedztwie obszaru ptasiego Natura 2000
Lasy Janowskie. Wymiernym efektem działania jest wyedukowanie ponad 3 tysięcy dzieci i wybudowanie przez
nie ok. 720 budek lęgowych.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy po warsztatach

Pomysł
Ustanowiony w 2004 r. obszar Natura 2000
Lasy Janowskie ma za zadanie chronić ptaki i ich
miejsca bytowania. A jest co chronić, bo na tym
obszarze gniazduje wiele rzadkich i chronionych
gatunków ptaków. Ochrona ptaków raczej nie
jest możliwa bez wsparcia ze strony społeczności lokalnych. Dlatego LTO zdecydowało się
na przygotowanie i wykonanie tego projektu
edukacyjnego. Po przedstawieniu założeń zyskał
on akceptację Unii Europejskiej oraz Lasów
Państwowych, pod których zarządem znajduje
się lwia część obszaru chronionego.
– Zdecydowaliśmy się rozpocząć nasze
działania od dzieciaków, bo najłatwiej w nich
zaszczepić miłość do ptaków. A to może bardzo
12

konkretnie przyczynić się do ich ochrony. Bo
taki uczeń może zbudować budkę dla ptaków lub
– wpływając na rodziców – ocalić przed wycinką
dziuplaste drzewo z własnego lasu – mówi Paweł
Szewczyk z LTO, pomysłodawca i wykonawca
zadania. – Aby to osiągnąć, przygotowaliśmy nietypowe lekcje, podczas których jest miejsce i na
prezentację multimedialną, i na akumulatorowe
wkrętarki w rękach dzieci. To bardzo swoiste
połączenie przyrody z techniką – dodaje.

Część teoretyczna
Podczas około 45 minut uczniowie mieli okazję zapoznać się z walorami ornitologicznymi swojej ziemi oraz procesami ekologicznymi. W tym
czasie trener ze wsparciem bogatej w fotografie

prezentacji multimedialnej, prowadził uczniów
przez świat ptaków występujących w najbliższej
okolicy. Oczywiście dzieci brały czynny udział
w tych zajęciach, próbując odpowiadać na łatwe
i trudne pytania prelegenta. Po tych zajęciach nie
powinno być problemem odróżnienie bogatki
od modraszki, czy mazurka od wróbla. Jako że
projekt dotyczy ptaków żyjących w dziuplach,
dużo miejsca poświęcono temu zagadnieniu.
Dzieci dowiadywały się o ogromnym znaczeniu
dzięciołów dla zdrowotności lasu, że bez nich
nie ma szans na istnienie zdrowego lasu. Ptaki
są zdecydowanie lepszą i tańszą od środków chemicznych, które mogą negatywnie wpływać na
zdrowie ludzi i zwierząt, bronią do walki z owadami zjadającymi drewno. Gdy zabraknie dziupli,
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Praktyka
Po zajęciach teoretycznych następowało składanie z gotowych elementów budek lęgowych
dla ptaków. Według instrukcji prowadzącego
zajęcia, z pomocą wkrętarek akumulatorowych,
dzieci z gotowych elementów składały domki,
w których mogą zamieszkać szpaki, bogatki,
modraszki, muchołówki, mazurki, kowaliki, czy
po prostu wróble. Przy wykonywaniu zadania
można było zobaczyć, z jakim zaangażowaniem
dzieci podchodzą do wykonania budek. Radości
przy tym było co niemiara, oraz dumy, wynikającej z samodzielnego zrobienia „sztucznej
dziupli”. Na zakończenie warsztatu wszyscy jego
uczestnicy otrzymali materiały edukacyjne, przydatne w rozpoznawaniu ptaków.
Po złożeniu budki dzieci, już bez prowadzącego zajęcia, z pomocą osób dorosłych (woźnych,
leśników, rodziców, nauczycieli) instalowali je
na drzewach w pobliżu szkoły, swoich domów
lub w ogrodach.
Podsumowanie
Projekt został bardzo dobrze przyjęty,
zwłaszcza przez uczniów.
– Bardzo fajne te lekcje przyrody – mówią
zgodnym chórem Paweł Stańczykowski i Arkadiusz Tracz, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Potoku Wielkim. – Po nich na pewno będziemy zwracać większą uwagę na ptaki, które żyją
koło naszych domów.
Tam, gdzie odbyły się zajęcia, dzieci mówiły
podobnie. W dodatku prosiły o kolejne takie
lekcje przyrody. Paweł Szewczyk nie wyklucza, że
projekt będzie kontynuowany w przyszłości.
Rafał Jasiński
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Uczniowie podczas pracy

Paweł Szewczyk podczas prezentacji

Fot. rafał jasiński (4)

Ptaki – dziuplaki

nie będzie ptaków, które zjadają owady. A żeby
istniały dziuple, niezbędne są drzewa stare, bo
tylko w takich dzięcioł jest w stanie wybić dziuplę.
Także martwe drzewa są niezbędne w lesie, bo
– obok walorów estetycznych – stanowią miejsce
bazy pokarmowej dla ptaków, a po zwaleniu na
ziemię wyrastają na nich rośliny, rozmnażają się
owady. Sporo miejsca poświęcono znaczeniu
ptaków dla równowagi w środowisku. Uczniowie
może bez większego poruszenia przyjmowali
powszechnie znane informacje o dzięciołach – lekarzach lasu, ale dla zdecydowanej większości
nowością były słowa o zdolnościach sikorek do
wyłapywania uciążliwych i denerwujących dla
wszystkich owadów oraz o wiewiórkach, wyjadających jaja ptaków gniazdujących na drzewach.
W trakcie zajęć nie zapomniano o roli człowieka
w lesie, o korzystnych dla przyrody zmianach
w sposobach prowadzenia gospodarki leśnej. Przy
tym należy pamiętać, że na części zajęciach, obok
trenera z LTO, uczestniczył także przedstawiciel
Lasów Państwowych.

Agata Harsz, Sylwia Jaskowiak, Katarzyna Rodzeń, Damian Woźniak, Piotr Kuśmierz, uczniowie klasy
4 i 6 Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim, prezentują wykonaną przed chwilą budkę
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Bokashi w Lublinie
W

najmniejszych także, naprawdę byłam pod
wrażeniem. Wiedzą, że są dobre i złe bakterie.
Oczywiście znają nawet nazwę dobrych bakterii
z najpopularniejszych jogurtów...
Przez chwilę dzieci oglądały broszurki z rysunkami, które wskazywały na to, co się dzieje
z całą przyrodą, gdy dominują w niej niedobre
bakterie. Kiedy już dowiedziały się o tym, że
mogą pomóc przyrodzie w usuwaniu zanieczyszczeń, przyszła kolej na kule.
– A teraz przejdziemy do lepienia kul z gliny,
otrąb i bakterii – powiedziała Nicole.
– Bakterie?! To ja się zarażę!!! – spontanicznie podzielił się obawą jeden z chłopców.
– Nie, nie zarazisz się, bo to są dobre bakterie, jak w jogurcie – uspokoiła Nicole.
Skojarzenia i reakcje dzieci były przeróżne
– jedne z zapałem przystąpiły do mieszania składników – gliny, otrąb pszennych, EM-A i wody,
nie szczędząc tychże ławkom i dywanowi (cała
nadzieja na uniknięcie konfliktu z panią woźną
w tym, że bokashi z otrąb pszennych może służyć
także do czyszczenia dywanów). Niektóre dziewczynki nałożyły fartuszki i patrzyły z rezerwą na
to, jak brudzą się inni, wreszcie po wahaniach
zdecydowały się na ulepienie paru kul.
– Proszę pani, jest mi niedobrze od tego
zapachu – stwierdziła jedna z dziewczynek.

fot. Beata Kamińska

dniu 20 maja 2008 r. odbyły się
pierwsze warsztaty bokashi na Lubelszczyźnie.
Uczestnikami warsztatów byli uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Lublinie.
Warsztaty poprowadziła Nicole.
– Witajcie – zaczęła. – Nazywam się Nicole
Grospierre-Słomińska. Jestem Francuzką. To
słychać, prawda? Mam inny akcent.
– Tak, taki dziwny – potwierdziły dzieci.
– Właśnie, taki dziwny – podjęła z uśmiechem Nicole. – A wiecie, gdzie leży Francja?
Podniósł się las rąk.
– Daleko! – padła odpowiedź.
– Tak, prawie dwa tysiące kilometrów stąd.
A jakich jeszcze znacie mieszkańców Ziemi?
– Niemcy!
– Amerykańcy!, Chińcy!, Japońcy! – potoczyła się wyliczanka
– Tak. A kto jeszcze mieszka w naszym
domu-Ziemi?
W ten sposób płynnie przeszliśmy od różnych narodowości przez słonie do bakterii.
Wprawdzie przez chwilę lew także był bakterią,
ale szybko udało się uporządkować systematykę
królestwa zwierząt.
Okazało się, że dzieci bardzo dużo wiedzą
na temat mieszkańców naszej planety, tych

W trakcie mieszania składników
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– Dobrze, to stań sobie z boku i nie lep.
– Słuchajcie, to jest kupa! – stwierdził
z niemalże stuprocentową pewnością jeden
z chłopców.
– Nie obawiaj się. Może to i WYGLĄDA jak
kupa, ale to NIE JEST kupa.
– Proszę pani, a w naszej kuli jest dżdżownica! – zaraportowała jedna z grup.
– Dobrze, to ją przeniesiemy do doniczki, bo pewnie nie podobałoby się jej pływanie
w rzece.
– Proszę pani, a ja ulepiłem aż pięć kul!
– z dumą powiedział Mateusz.
– Wspaniale! Świetnie się spisałeś!
Kiedy kule były już gotowe i przygotowane
do złożenia w kartonach okazało się, że… kartony zniknęły. Na szczęście dość szybko udało
się zorganizować inne, kule spoczęły na ich
dnie i dojrzewają. A my czekamy, aż urosną
im „brody”, a wtedy będziemy mogli wrzucić
je do rzeki.
Kolejnym etapem warsztatów było odciśnięcie ręki Małego Pomocnika Przyrody na kartce
papieru. Żeby móc złożyć odcisk swojej ręki,
Mały Pomocnik Przyrody musiał ustawić się
w kolejce i okazać Najbrudniejszą Rękę na Świecie. Właściciele zbyt czystych rąk byli odsyłani
do zabrudzenia i przyjmowani ponownie poza
kolejnością. Dzieci były zachwycone.
Pierwotnym zamiarem było zawieszenie
podpisanych imiennie „łapek” na tablicy w klasie, ale ostatecznie wszystkie powędrowały do
domów, bo dzieci koniecznie chciały pokazać je
rodzicom i zatrzymać je na pamiątkę.
– Proszę pani, a czy na naszych rękach też
wyrosną brody? – pytały dzieci.
– Nie, bo odcisk jest za suchy – rozwiała
nadzieje Nicole.
Na koniec ustaliliśmy, kiedy i gdzie wrzucimy kule i co przy tym powiemy.
Padały różne propozycje haseł. Pani wychowawczyni, Elżbieta Krukowska, zapisywała
wszystkie na tablicy, następnie rozdała dzieciom
karteczki, na których każde miało zapisać jedno
wybrane przez siebie hasło. Każdy głos został
odnotowany kreską na tablicy, po czym głosy
zostały zsumowane i wybrane zostało to hasło,
które otrzymało największą ilość głosów.
Ostatecznie kule będą wrzucane do wody
przy wtórze „zaklęcia”: „Bądź czysta, rzeko!”.
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Potem przyszedł czas na pożegnanie – po
francusku. Nicole przećwiczyła kilkakrotnie
z dziećmi „au revoir”, potem była próba generalna i nastąpiło to właściwe – „au revoir”, grupowe
„dooo-wiiii-dzeeee-niaaa”, a nawet zaplątało się
jedno entuzjastyczne „good bye”!...

Epilog
Nadszedł słoneczny poniedziałkowy ranek.
Dzień w sam raz dla jednych na wycieczkę klasową, dla innych na wędkowanie…
Długo– i białobrode kule zostały zapakowane do bagażnika autokaru i pojechały z nami
na wycieczkę.
Początkowo czas snuł się leniwie – przez
godzinę czekaliśmy na odprawę autokaru, przez
pół godziny na przewodnika, przez kolejną godzinę na dzieci, które z pasją oddawały się zakupom, konsumpcji oraz studiowaniu nabytych
pamiątek. Na kule zostało więc bardzo mało
czasu, toteż w drugiej części wyjazdu nastąpiło
znaczne przyspieszenie akcji. Zatrzymaliśmy
się w pobliżu rzeki. Gromada dzieci wypadła
z impetem z autokaru, dopadając mostka. Kule
poszły w ruch w takim tempie, że ani się obejrzeliśmy, a kartony były puste.
– To już? Tak szybko??? Szkoooda. – rozległy
się zawiedzione głosy.
Tu nastąpił szybki odwrót. Na brzegu został
tylko oszołomiony wędkarz, któremu z dużą
dozą prawdopodobieństwa wypłoszyliśmy
wszystkie ryby…
Podsumowując, warsztaty były udane, wszyscy – zarówno uczestnicy, jak i organizatorzy
– są zadowoleni.
Jednorazowa akcja małej grupki z pewnością
nie zmieni wiele, ale jeśli z czasem będzie nas
więcej, to powolutku zacznie zmieniać się świadomość i jakość wód, a to już będzie bardzo
dużo! Technologia EM jest przy tym na tyle
prosta, bezpieczna i atrakcyjna, że w działania
te można włączyć nawet małe dzieci. Cytując
wypowiedź Pani dyrektor – koniecznie musimy
to powtórzyć!
Trzymamy kciuki za warsztaty Małego Pomocnika Przyrody – oby przyjęły się na Lubelszczyźnie!
Beata Kamińska
Organizatorzy serdecznie dziękują firmie Greenland Technologia EM za
dostarczenie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów.
Warsztaty bokashi (vel warsztaty Małego Pomocnika Przyrody) mają na celu uwrażliwienie dzieci
na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, uświadomienie im tego, że pożyteczne
mikroorganizmy są niezbędne do życia oraz
zainicjowanie oczyszczania wód (lub innego środowiska) metodami biologicznymi, całkowicie
bezpiecznymi dla ludzi, zwierząt i środowiska
naturalnego (produkt posiada atest PZH).
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Konny Rajd

Kuhailana na Kresach

J

eden z wielkich polskich hipologów Roman
Pankiewicz mawia, że koń to kultura. Ta myśl
przyświecała organizatorom konnej imprezy, która odbyła się w długi majowy weekend
na Zamojszczyźnie. Na zaproszenie Bractwa Miłośników Konia i Żywota
Staropolskiego na Kresy przybyły najdzielniejsze konie
arabskie z całej Polski.
Wśród końskich sław
można było zobaczyć
zwycięzcę najważniejszej gonitwy dla koni
arabskich „Derby”,
siedemnastoletniego
już Geparda. Był świetny wyścigowiec niemieckiej hodowli ogier Mistral.
Z Augustowa przybył zwycięzca dziesięciu wyścigów Mont
Wiek. W sumie dwadzieścia koni stanęło
na starcie trzydniowego, 120. kilometrowego
rajdu. Trasa wiodła malowniczymi szlakami
krainy Działów Grabowieckich. Patronat nad imprezą objęły różne media na czele z „Ekoradiem”
Andrzeja Zalewskiego. Pojechaliśmy jako forpo-

czta ogólnopolskich obchodów święta Polskiej
Niezapominajki. Na szlaku znalazły się trzy rezerwaty susła perełkowanego: Popówka, Wygon
Grabowiecki i Gliniska. Konie wdrapały się na
słynne wały na Gliniskach, aby jeźdźcy
mogli zobaczyć miejsce, w którym
noblista Henryk Sienkiewicz
miał rozpoczynać pisanie
trylogii, szkicując sceny
oblężenia Zbaraża. Jeden z popasów wypadł
w Grabowczyku, rodowej siedzibie malarza
Władysława Czachórskiego, który dwukrotnie w roku 1880 gościł
u siebie autora „Ogniem
i mieczem”. Władze gminy
Grabowiec przywitały nas ludową orkiestrą, a następnie zaprosiły do obejrzenia wystawy pamiątek po
malarzu Władysławie Czachórskim. Trzeciego
dnia nawiedziliśmy konno kapliczkę w Krynkach, miejsce gdzie w 1672 roku okoliczna ludność znalazła cudowne ocalenie przed nawałą
tatarską. Jak głosi legenda, Tatarzy spalili oko15
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są w wielu rozmiarach, mają różne nadruki,
dłuższe lub krótsze uszy, wykonane są z różnego
materiału. Można już je dostać w większości
sklepów. Jednakże nie są one bezpłatne. Kosztują
od 0,99 groszy do 5 złotych. Pozwalają na rezygnację z torebek foliowych, których w trakcie
zakupów można dostać od kilku do kilkudziesięciu. W większości służą do transportowania
towarów ze sklepu do domu.
Jednorazowe torby są
nieprzemakalne, lekkie,
bezpłatne, umożliwiają dokonywanie zakupów bez uprzedniego planowania.
Dzięki temu są tak
popularne – w ciągu
jednego dnia Polacy
zużywają 18 milionów reklamówek,
a rocznie produkuje
się ok. 1 biliona foliówek. Ich „ciemną stroną” jest poważne obciążenie środowiska. Pomimo
16

Fot. Sylwia Ilenda

W
Jeźdźcy w bukowym lesie

Jako organizatorzy postawiliśmy sobie za
cel pokazanie koni arabskich i orientalnych jako
świetnych koni użytkowych, promocję turystyki
konnej jako aktywnej formy spędzania wolnego
czasu w zgodzie z przyrodą i w poszanowaniu
natury, wreszcie, zaprezentowania dzisiejszych
Kresów Najjaśniejszej jako miejsca, gdzie wspaniała historia sąsiaduje z piękną przyrodą, gdzie

żywe są wciąż tradycje i staropolska legendarna
gościnność. Bo jak zaznaczyłem we wstępie:
koń to kultura, a kultura to korzenie w postaci
tradycji, historii, a nawet legend, w przypadku
polskich koni arabskich na Kresach niezwykle
bogatych i chlubnych.
O czym donosi Ataman Rajdu
Krzysztof Czarnota

że na wyprodukowanie jednej torebki foliowej
potrzeba jedynie ok. 1 sekundy, ich rozkład
w środowisku trwa ok. 400 lat. To dużo, zwłaszcza że średni czas używania jednej plastikowej
torby to 30 minut. Do ich produkcji wykorzystywane są nieodnawialne surowce, takie jak ropa
naftowa czy gaz oraz trujący benzen. Podczas
spalania toreb foliowych powstaje wiele szkodliwych dla życia ludzkiego pozostałości. Można je
spotkać na drzewach, trawnikach, na ulicach – są
wszędzie, gdzie tylko zaniesie

je wiatr lub człowiek. Torby foliowe nie tylko skutecznie zanieczyszczają środowisko, ale również
powodują śmierć wielu tysięcy zwierząt.
W Polsce nie ma regulacji prawnej, która
rozwiązałaby sprawę nadmiaru jednorazowych
toreb foliowych. Dlatego powstał społeczny projekt zmiany ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, w celu ograniczenia ich stosowania na rzecz opakowań biodegradowalnych,
takich jak torby papierowe czy płócienne.
Obecnie wiele sklepów i marketów
przyłączyło się do tej akcji. Pomału wycofuje się torby jednorazowego użytku, a wprowadza
torby płócienne. Są trwalsze,
wygodne w użyciu i –przede
wszystkim – nie są niebezpieczne
dla środowiska. Takie działania mają na celu zmienić
nawyki konsumentów. Czas
pokaże, czy uda się zmienić
przyzwyczajenia kupujących
i spowodować, że będzie powstawało mniej odpadów.
Katarzyna Niedźwiecka
Niedźwiecka

Torby
ekologiczne...

Cmentarze pogranicza na Polesiu i Wołyniu

Fot
. Katarzyna

liczne wsie Malice i Kotorów, a kiedy podeszli
pod Krynki, mieszkańcy skryli się na bagnistym
uroczysku, gdzie stała figurka Matki Boskiej.
Kiedy ordyńcy byli tuż, tuż, nagle pojawiła się
jakby świetlista mgła, w którą nie chciały wejść
smagane nahajami bachmaty, a i nieustraszone
serca wschodnich wojowników jakoś dziwnie
zmiękły. W efekcie Tatarzy odstąpili. Podobna
sytuacja zdarzyła się w tym miejscu dwieście lat
później, kiedy uciekających powstańców styczniowych w jakiś niewyjaśniony sposób ominęła
pogoń. Wdzięczni żołnierze wystawili tu kapliczkę, która stoi w Krynkach do dziś. Miejsce
położone jest tuż przy lesie z dala od ludzkich
siedzib, emanuje spokojem i jakąś nieuchwytną
pozytywną energią.
Wieczory spędzaliśmy w Gościńcu Kresowiak w Horyszowie, gdzie można było obejrzeć
dwie wystawy: akwareli Rafała Walendowskiego
oraz fotografii Tadeusza Budzińskiego. W pracach artystów dominowała oczywiście tematyka
końska. Trzydniową imprezę zwieńczył wielki
konkurs wiedzy o trylogii, w którym zwyciężył
Jacek Styrna z Krakowa. W nagrodę otrzymał
tom „Pana Wołodyjowskiego” ze specjalną dedykacją prawnuka autora Jerzego Sienkiewicza.
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Zobacz także:

http://www.foliowki.pl/
http://www.wwf.pl/
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dniu 16 kwietnia br. w Muzeum
Krajoznawczym w Równem otwarto wystawę „Cmentarze Pogranicza”
w ukraińskiej wersji językowej. Jest to ekspozycja
poszerzona o plansze pokazujące różnorodne
cmentarze z kilku regionów Ukrainy.
Wystawa towarzyszyła spotkaniu „Okrągłego
stołu”, poświęconego dyskusji nad sposobami
współpracy na rzecz ratowania niszczejących
zabytków cmentarnych północno-zachodniej
Ukrainy. Wzięli w nim udział przedstawiciele
kilku organizacji pozarządowych, samorządów,
muzeów i środowisk polonijnych z obwodów
wołyńskiego i rówieńskiego oraz – ze strony
polskiej – przedstawiciele organizacji prowadzących praktyczne działania „ratownicze” (Towarzystwo Dla Natury i Człowieka, „Magurycz”)
oraz Janusz Smaza – konserwator dzieł sztuki
z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wiele
uwagi poświęcono jakości podejmowanych prac
i konieczności poddawania ich fachowemu nadzorowi, co przy niewielkiej liczbie miejscowych
ekspertów stanowi nie lada problem. Ustalono m.in. stworzenie bazy specjalistów, którzy
mogą pomóc przy społecznych inicjatywach
tego typu.
Następnie uczestnicy „Okrągłego stołu” udali się na wizję lokalną do położonej nieopodal
Równego miejscowości Tajkury. Znajduje się
tam bardzo interesujący pod względem artystycznym cmentarz rzymskokatolicki z ruinami
kaplicy. Jego stan określić można jedynie jako

fatalny. Większość nagrobków, wśród nich granitowe i marmurowe, jest całkowicie rozbita.
Na przykładzie tego cmentarza uczestnikom
spotkania zaprezentowany został zakres wymaganych prac.
Okrągły stół w Równem zorganizowany został dzięki współpracy Towarzystwa dla Natury
i Człowieka, Centrum Treningowego „Kamerton”, Rówieńskiego Obwodowego Muzeum Krajoznawczego i Towarzystwa Twórczego „Swicza”
z Równego.
W następnych dniach przedstawiciele towarzystwa oraz „Swiczy” odwiedzili kilka starych
cmentarzy katolickich i prawosławnych w północnej części obwodu rówieńskiego – w poleskich okolicach Zariczia i Dubrowicy.
Latem i jesienią planowane są prezentacje
wystawy w kolejnych miastach Ukrainy: Kremeczuku (obwód połtawski), Lwowie i Łucku.
W najbliższym czasie powstanie ponadto
strona internetowa, poświęcona kwestii ratowania zabytkowych nekropolii na terenie Ukrainy.

Krzysztof Gorczyca

Projekt realizowany jest w ramach programu Programu RITA Fundacji Edukacja
dla Demokracji ze środków Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Zbigniew Zaleski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
www.zbigniewzaleski.pl
Szanowna Pani
Agnieszka Szokaluk
Projekt realizowany przez Towarzystwo dla
Natury i Człowieka zasługuje na uznanie i wsparcie. Troska o te pomniki wspólnej historii ma charakter wychowawczo-edukacyjny a jednocześnie
pomaga w zachowaniu dla przyszłych pokoleń
widzialnych pomników, które będą stawały się
tym bardziej interesujące, tym grubsza warstwa
czasu na nich osiądzie.
Jednocześnie pomożemy w ten sposób zachować ciągłość kulturową, duchowych wartości
wytworzonych na tym terenie przez różne grupy
narodowościowe i religijne. Prace Towarzystwa
dla Natury i Człowieka w tym zakresie współbrzmią z projektem Towarzystwa Współpracy
Europejskiej pod mianem „Wychowanie do patriotyzmu. Opieka nad grobami I wojny światowej”.
Lubelszczyzna, bogata w historię, nie może być
pusta, bez pomników tą historię przypominających a jednocześnie dobrze wpisujących się
w piękną przyrodę regionu.
Z wyrazami uznania dla wysiłków życzę
owocnej pracy a przyszłe pokolenia mieszkańców
będą Wam za nią wdzięczne.

Zbigniew Zaleski

Pasza genetycznie modyfikowana
– zagrożenie czy inwestycja?

O

statnie wydarzenia wokół żywności modyfikowanej genetycznie (gmo) nie nastrajają optymistycznie. Marek Sawicki,
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w polskim
rządzie, twierdzi, że należy wpuścić m.in. paszę
wytwarzaną z roślin gmo na nasz rynek. Polityk
ten uważa, że skoro inni europejscy ministrowie
zdecydowali o dopuszczeniu organizmów gmo
do obrotu rynkowego, to Polska nie powinna być
wyjątkiem. Dodatkowym argumentem „za” jest
niższa cena „nowych” pasz. Istnieje jednak wiele
obaw związanych z gmo, zwłaszcza jej wpływu
na żywe organizmy.
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Zagrożenia inżynierii genetycznej
Sam import gotowej paszy gmo nie powinien
spowodować bezpośredniego zagrożenia dla
środowiska, ponieważ jest ona przetworzona.
Pod warunkiem jednak, że nie zawiera śladów
nasion bądź materiału genetycznego w postaci
pyłków (zarodków), które mogłyby przetrwać
niezmienione w trakcie przetwarzania. W procesie produkcji pasz rośliny zbożowe (pszenica,
żyto, kukurydza) i strączkowe (fasola, soja) ulegają zmieleniu na mączkę bądź innemu procesowi technologicznemu (kiszonka, gotowanie).
Mimo to istnieje zagrożenie, np. niekorzystnego

wpływu modyfikowanych roślin na zwierzęta.
Nie sposób przewidzieć reakcji zwierzęcych
organizmów na spożycie nowego rodzaju rośliny.
Przykładowo mogą wystąpić negatywne zmiany
w strukturze DNA spożywającego. Nawet jeśli
ryzyko jest nikłe, to nie sposób go wykluczyć.
Innym zagrożeniem jest zatrucie organizmu
nieznanymi enzymami i białkami z roślin gmo.
Dodatkowo rośliny te mogą wytwarzać do tej
pory nieistniejące, niebezpieczne toksyny, powodując zagrożenia zdrowotne, w szczególności
schorzenia alergiczne czy układu trawiennego.
W ekstremalnych sytuacjach może to doprowa17
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dzić do nowotworu. Innymi słowy, organizm
może nie radzić sobie z przystosowaniem do
nowego zagrożenia, bo proces uodparniania się
na takie niebezpieczeństwo zwykle jest bardzo
powolny.
Innym ryzykiem jest rozmnażanie się zmodyfikowanych organizmów. Występuje spore ryzyko wymknięcia się spod kontroli transgenicznego organizmu, zwłaszcza roślin. Nawet, jeśli
posiadają zabezpieczenie w postaci inhibitora
wzrostu, to zawsze istnieje ryzyko wytworzenia
się nowego szczepu rośliny, który samodzielnie
zniesie to ograniczenie. Istnieje niebezpieczeństwo krzyżowania się z rodzimymi odmianami,
czego konsekwencje mogą być opłakane dla występujących od dawna roślin. Raz wprowadzony
organizm transgeniczny, szczególnie roślina
(jako samowystarczalna – do życia wystarczy
jej gleba, woda i promienie słoneczne), może
stanowić poważne zagrożenie dla środowiska.
Współczesna technologia inżynierii genetycznej polega na przypadkowym, a niekiedy
siłowym wprowadzaniu do organizmu nowych
genów. Problemem nie jest, że organizmy żywe,
spożywające rośliny, mogą wchłonąć obce geny.
Zagrożenie wynika z funkcji tych zmienionych
genów. Zazwyczaj nie da się precyzyjnie wstawić
genu w odpowiednie miejsce struktury genomu
organizmu modyfikowanego. To może w przyszłości objawić się produkcją niepożądanego rodzaju białka. Mimo że będzie podobne, to zmiana
choćby o jeden atom w określonym związku
może spowodować kolosalne komplikacje dla
środowiska. Szczególnie dotyczy to zwierząt
roślinożernych, które w pierwszej kolejności są
wystawione na działanie żywności gmo.
Ciekawym przykładem jest stonka ziemniaczana, która nie zjada modyfikowanych
genetycznie ziemniaków. Skoro taki „prosty”
owad nie tknie „swojego” (jednak genetycznie
zmodyfikowanego) warzywa, oznacza to, że z tą
żywnością coś jest nie w porządku. To zachowanie może informować, że zawiera ona dotąd
nie wytwarzane toksyny. Skoro owad wyczuwa
zagrożenie, to czy na ludzi i zwierzęta taka roślina także może mieć negatywny wpływ? Przedstawię fakt związany z doborem pożywienia
przez ślimaki. Występują one m.in. w lasach,
gdzie instynktownie nie jedzą trujących grzybów. Wyczuwają, że spożycie może skończyć
się dla nich tragicznie. Podobnie może być ze
stonką. Idąc dalej tą drogą rozumowania można
postawić wniosek, że gmo mogą mieć negatywny
wpływ także na organizmy ludzi i zwierząt oraz
innych form życia.
Ważna jest także świadomość, że genetycy
są tylko ludźmi. Mogą popełniać błędy, nawet
nie wiedząc o tym fakcie. Najgorszy scenariusz
jest związany z „wypuszczeniem” do otoczenia
18

niebezpiecznych dla środowiska roślin gmo,
które po badaniach laboratoryjnych uznano
za „bezpieczne”. Zagrożenie takie to swoista
bomba zegarowa, która ujawniłaby się w przyszłości, np. poprzez zachorowalność na nową,
nieznaną chorobę, będącą reakcją alergiczną na
substancje do tej pory nie znane organizmom.
Poza tym rośliny gmo mają sztucznie wprowadzone fragmenty genów, które odpowiadają za
pewne funkcje enzymatyczne. Nie wiadomo,
jaki wpływ na organizmy mogą mieć rośliny
z obcymi enzymami.
Patrząc na problem od strony etycznej, nie
można wiedzieć, jakie były intencje inżynierów
genetyków, tworzących nowy organizm. Czy ułamek procenta mogą stanowić nieodpowiedzialni
ludzie, kierowani niskimi pobudkami, jak maksymalizacja zysków dla zlecającej laboratorium
tworzenie nowych organizmów firmy?

Natura mądrzejsza od człowieka
Inżynier genetyk potrzebuje kilku miesięcy
na wytworzenie organizmu genetycznie zmodyfikowanego. Zatem w laboratoriach genetycznych taki proces zachodzi bardzo szybko.
Natura działała inaczej – cierpliwie ewoluuje od
milionów lat. I nadal taki proces trwa, w efekcie
czego powstają nowe gatunki. Przyroda dobrze
sobie radzi bez udoskonalania jej przez inżynierów genetyków. Poza tym argument, że rośliny
gmo pozwolą zlikwidować głód na planecie, jest
absurdem. Żywności z upraw rolniczych jest pod
dostatkiem, tylko problem istnieje w kwestii jej
dystrybucji. Są takie kraje, gdzie produkuje się
nadmiar żywności i część jej ulega zniszczeniu.
W tym temacie uprawa roślin gmo na pewno
nic nie zmieni.
Problem z perspektywy biochemii
Wystarczy uzmysłowić sobie, że produkty
pochodzenia naturalnego są drogie w produkcji.
Współczesne produkty są głównie wytwarzane
w sposób syntetyczny, jak choćby witamina C.
Organizm ludzki potrzebuje zaledwie 30-50
mg dziennie do utrzymania prawidłowej gospodarki organizmu. W takim razie, dlaczego
sprzedawane w aptekach tabletki zawierają
100, 200, nieraz 300 mg a nawet więcej tejże
witaminy? Otóż zawarta w nich witamina jest
pochodzenia syntetycznego. Większa część jest
nieprzyswajalna dla organizmu. Zaledwie ok.
10% jest wykorzystywane, reszta jest wydalana
z organizmu. Struktura sztucznych związków
organicznych nie dorównuje naturalnym odpowiednikom występujących w przyrodzie. Do
tego dochodzi oczywiście zagrożenie utrzymania
się w organizmie tej większej nieprzyswajalnej
części. To zwiększa pracę układu trawiennego
w celu wydalania zbędnego balastu. Tym bardziej

wchodzące w skład genomu składowe związki
organiczne (aminokwasy – podstawowe, peptydy i białka – złożone) nie są do końca naturalne. Nawet jeśli są pochodzenia naturalnego,
to później uległy przemianom w laboratorium
genetycznym. W efekcie mają w sobie uszkodzone bądź niestabilne fragmenty w cząsteczkach
wchodzących w skład genomu. To może spowodować pojawianie się niekorzystnych zmian
czy błędów w tych fragmentach, a one mogą
mieć kolosalne negatywne konsekwencje dla
spożywających takie rośliny.

Raczej profilaktyka niż leczenie
Nie istnieją takie zabezpieczenia, które by
zabezpieczyły środowisko naturalne przed roznoszeniem roślin gmo. Już obecnie w niektórych
rejonach kuli ziemskiej są widoczne skutki, wynikające z zaniedbań w kwestii stosowania organizmów gmo. Te sytuacje stwarzają zagrożenie
dla środowiska naturalnego, w wyniku działania
bezpośrednich czynników, np. w czasie transportu nasion część może ulec „zgubieniu”. Czynniki
naturalne, takie jak wiatr, mogą roznosić pyłki
z upraw gmo, zapylając rośliny naturalne, występujące w innych rejonach. Także ptaki i inne zwierzęta, w tym też owady (pszczoły, motyle), mogą
być pomocnikami przy rozprzestrzenianiu materiału genetycznego roślin gmo. Ani odległość, ani
zabezpieczenia w postaci izolowania nie stanowi
pewnego środka zaradczego dla rozprzestrzeniania się roślin gmo, np. w szklarniach istnieje
ryzyko roznoszenia pyłków roślin na ubraniach
hodowców czy uwolnienia roślin w trakcie awarii
czy klęsk żywiołowych. Tym samym doprowadza się do zanieczyszczenia genomu naturalnej
flory roślinnej także w tych rejonach, gdzie nie
przewidziano dla gmo miejsca.
Znacznie gorsze jest to, że rośliny gmo mogą
się krzyżować nie tylko z naturalnymi odpowiednikami. Takie rośliny mogą współdziałać
z naturalnymi gatunkami pokrewnymi, zapylając
dziko rosnące odmiany i tworząc niepożądane
superchwasty. Pojawianie się takich szkodliwych
odmian wymusza stosowanie większych ilości
środków chemicznych, w celu usunięcia tychże
niepożądanych odmian roślin. To uświadamia,
że nadzieje związane z mniejszym zużyciem pestycydów bądź herbicydów spełzają na niczym.
Obecnie niektóre odmiany superchwastów tak
się przystosowały w środowisku, że są odporne
na chemikalia. Sytuacja ta zmusza rolników
do stosowania coraz większych ilości środków
ochrony roślin. W efekcie takie działania powodują zatruwanie nimi upraw, zawierających
niebezpieczne związki. Istnieje niebezpieczeństwo spożywania skażonych pokarmów przez
ludzi i zwierzęta, doprowadzając do schorzeń
układu trawiennego.
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Najgroźniejsze mogą być organizmy genetycznie zmodyfikowane pod nazwą lmo. Są to
specjalnie spreparowane organizmy (rośliny,
zwierzęta), do których wprowadzono gen mający
na celu produkcję konkretnej substancji chemicznej, najczęściej leku, szczepionki, enzymu. Do
tego procesu modyfikacji najczęściej stosuje się
rośliny. Tym samym stają się one żywymi fabrykami substancji organicznych, sprowadzającymi
je do roli przedmiotu. Można spodziewać się
ryzyka wprowadzenia do środowiska naturalnego
takiego organizmu, który na drodze krzyżowania
mógłby wydzielać nie „lek" a truciznę, zakażając
tym samym otoczenie. Skutki skażenia terenu
byłyby dramatyczne, podobne do efektu skażenia środowiska, np. w wyniku wykolejenia się
wagonu towarowego przewożącego toksyczne
chemikalia. Z tym, że tutaj wyciek danej substancji jest określony i można w porę usunąć skutki.
Natomiast w przypadku roślin produkujących
chemikalia, skutki byłyby gorsze. Bo nie dość, że
działania polegałyby na usuwania toksyn, to jeszcze na niszczeniu tychże niebezpiecznych roślin.
Już sama świadomość, że zmodyfikowane rośliny
lmo będą żywymi fabrykami środków farmaceutycznych, budzi niepokój i strach. Może dojść
do takiej sytuacji, że organizacje terrorystyczne
ujrzą w takich uprawach prostą i tanią możliwość

wytwarzania niebezpiecznych materiałów. Takie
rośliny staną się najtańszą bronią biologiczną,
zwaną mianem tania „broń jądrowa".
Już teraz Norwegowie na wyspie Spitsbergen
na północy budują schron w którym chcą zabezpieczyć naturalne nasiona. W ten sposób nasiona roślin mają przetrwać w mroźnym klimacie
epokę roślin gmo. Norwegowie czynią takie
działania na wypadek kataklizmu biologicznego,
spowodowanego przez rośliny gmo. Chcą także
zachować naturalność dla przyszłych pokoleń.
Mimo że nie wiedzą, czy faktycznie dojdzie do
takiego scenariusza, jednak wolą być przezorni
i ubezpieczyć się na taką ewentualność. Taki
przykład daje do myślenia – z organizmami
gmo nie ma wcale żartów, ponieważ żyją one
własnym życiem i mogą wymknąć się spod
kontroli, a wtedy już będzie za późno na działania usuwające skutki agresywnej promocji
organizmów gmo.

Zaskakujące podsumowanie
Stonka unikająca modyfikowanych ziemniaków, czyli... „jajo mądrzejsze od kury"! Czy
nie jest tak, że zwierzęta mają w sobie więcej
instynktu samozachowawczego niż ludzie?
One często wyczuwają zagrożenia, przez co
zachowują się „nieswojo”,czy to przed trzęsie-

Ważne
narzędzie
W

ubiegłym roku weszła w życie ustawa
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie. Powyższa regulacja ma celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego unijnej
dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu
do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Według litery
prawa ustawa daje możliwości pociągnięcia do
odpowiedzialności podmioty szkodzące środowisku. Przełomowym rozwiązaniem jest nadanie
z mocy ustawy każdemu (np. osobie fizycznej,
stowarzyszeniu), kto wyrazi taką wolę, uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym,
prowadzonym w ramach ustawy, o ile zgłosił fakt
wystąpienia szkody do właściwego organu. Według ustawy jest to wojewoda lub – w przypadku
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uwolnienia do środowiska roślin genetycznie
modyfikowanych – minister środowiska.

Zakres ustawy
Regulacja określa sytuacje, w jakich dochodzi do szkód w środowisku (w rozumieniu
ustawy) oraz sposób postępowania organów
administracji i podmiotów korzystających ze
środowiska, gdy zaistnieje taka szkoda. Określa
także uprawnienia każdej osoby i jednostki organizacyjnej w zakresie postępowania w sprawach
“szkodowych”.
Ustawa określa dwa rodzaje podmiotów,
które podlegają odpowiedzialności za szkody.
Jedna grupa to podmioty prowadzące określone
w ustawie rodzaje działalności gospodarczej,
z której wynika bezpośrednie zagrożenie szkodą
w środowisku. Akt prawny szczegółowo wylicza
jej rodzaje w art. 3 ustawy. Odpowiedzialności

niem ziemi, czy przed innymi katastrofami.
Niestety, instynkt samozachowawczy u ludzi
zazwyczaj jest słabo rozwinięty. Dlatego część
homo sapiens ma tendencję do ryzykownych
bądź destrukcyjnych zachowań – dla samego
siebie, otoczenia i przyrody. Dlatego ważna jest
wyobraźnia i świadomość tego, co się czyni,
szczególnie, gdy efekt działania może wymknąć
się spod kontroli. To ma miejsce między innymi
w inżynierii genetycznej. Tutaj potrzeba rozwagi
i chłodnego umysłu, a nie euforii z wynalezienia
czegoś nowego, nie istniejącego w przyrodzie.
Człowiek powinien minimalizować ingerencję w środowisko naturalne, bo to może mieć
negatywne konsekwencje w przyszłości, i to na
długie lata. Łatwiej jest zapobiegać, niż potem
leczyć skutki choroby zwanej gmo. Kornel Ujj
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podlega także każdy korzystający ze środowiska,
jeżeli w wyniku jego działania szkody doznały
gatunki chronione lub chronione siedliska przyrodnicze. W ten sposób ochroną objęto siedliska
przyrodnicze, znajdujące się na obszarach chronionych (w tym w ostojach sieci Natura 2000)
w ramach ustawy o ochronie przyrody, siedliska
i miejsca rozrodu gatunków chronionych, lęgu,
pierzenia i zimowania ptaków wędrownych oraz
ich zatrzymywania się wzdłuż tras wędrówek
(te określa Konwencja o ochronie wędrownych
gatunków dzikich zwierząt z 23 czerwca 1979 r.,
podpisana w Bonn). Ważna jest także definicja gatunków chronionych. To gatunki objęte
ochroną w ramach rozporządzeń do ustawy
o ochronie przyrody oraz ptaki wędrujące. Aby
jednak miało miejsce pociągnięcie do odpowiedzialności, szkody muszą nastąpić z winy
podmiotu korzystającego ze środowiska. A zatem
organ prowadzący postępowanie musi wykazać
winę (umyślną, czyli świadome działanie na
szkodę środowiska, lub nieumyślną, w postaci
niedbalstwa lub lekkomyślności) podmiotom
korzystającym ze środowiska, które spowodowały zniszczenia w środowisku.
Nie każda działalność, choćby wywoływała
poważne szkody w środowisku, podlega odpowiedzialności, co określają art. 4 i 5 ustawy.
19
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Zastosowanie
Przepisy ustawy nakładają na podmioty
korzystające ze środowiska obowiązek właściwego postępowania. W razie bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku, czyli
wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia
szkody w środowisku w dającej się przewidzieć
przyszłości, podmiot odpowiedzialny za taki
stan ma obowiązek podjąć działania mające
na celu zapobiec szkodzie lub ją zminimalizować. Gdy w wyniku zdarzenia nastąpiła szkoda
w środowisku, co według ustawy oznacza, że
w związku z działalnością podmiotu korzystającego ze środowiska doszło do negatywnej
w stosunku do stanu początkowego, mierzalnej
zmiany stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, podmiot ten zobowiązany jest do podjęcia
działań naprawczych. Polegają one na wszelkich
czynnościach, podejmowanych w celu naprawy,
zastąpienia w równoważony sposób elementów
przyrodniczych lub ich funkcji. W razie bezpośredniego zagrożenia wystąpienia szkody, której
nie udało się zażegnać działaniami zapobiegawczymi, lub wystąpienia szkody w środowisku,
podmiot zobowiązany jest poinformować wojewodę i wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska. Kryteria oceny, czy w danym przypadku nastąpiła szkoda w środowisku, określa
rozporządzenie wykonawcze do ustawy.
Brak reakcji podmiotu korzystającego ze
środowiska na bezpośrednie zagrożenie szkodą
lub na zaistniałą szkodę w środowisku powoduje,
że właściwy organ nakłada obowiązek podjęcia takich działań, ustalając ich zakres i sposób
przeprowadzenia czynności zapobiegawczych
lub naprawczych oraz termin wykonania i stan,
do jakiego ma być przywrócone środowisko.
Dodatkowo może nakazać przeprowadzenie
pomiarów zawartości substancji w wodzie, glebie
lub monitoringu przyrodniczego różnorodności
biologicznej.
Nowością, zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienia związane z ochroną przyrody, jest szerokie
uregulowanie sytuacji, w której podmiot korzystający ze środowiska uchyla się od obowiązków
wykonania czynności zapobiegawczych i naprawczych. W takiej sytuacji do podjęcia działań
jest zobowiązany właściwy organ administracji,
który następnie wszelkimi kosztami obciąża
podmiot korzystający ze środowiska. Do działań zapobiegawczych i naprawczych właściwy
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Przykładowo spod przepisów ustawy wyłączono
gospodarkę leśną, jeżeli jest ona prowadzona
zgodnie z zasadami trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. Założono, że gospodarka leśna,
prowadzona zgodnie z ustawą o lasach, nie może
wywołać szkód w środowisku, co budzi uzasadnione wątpliwości wśród przyrodników.

organ administracji jest zobowiązany również
w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz niepowetowanej straty dla środowiska, a także, gdy
nie można zidentyfikować sprawcy zagrożenia
lub szkód w środowisku. Inne koszta obciążające podmiot korzystający ze środowiska to
obowiązek zapłaty odszkodowania władającemu
ziemią, jeśli ten w wyniku szkody lub walki z jej
skutkami poniósł straty. Należy jednak pamiętać,
że ustawa przewiduje pewne wyjątki od reguł
ogólnych (art. 23).
Obok odpowiedzialności o charakterze odszkodowawczym, ustawa zawiera przepisy karne. Grzywnie podlega podmiot korzystający ze
środowiska, jeśli nie zgłosi właściwym organom
zaistniałych szkód lub bezpośredniego nimi zagrożenia, nie podejmie działań zapobiegawczych
lub naprawczych. Takiej samej karze podlega
ten, kto wbrew nałożonemu obowiązkowi nie
wykonuje czynności zapobiegawczych lub naprawczych albo uniemożliwia ich wykonanie.

graficzną), potwierdzającą zgłoszenie. Organ
może zadecydować o rozpoczęciu postępowania
administracyjnego lub tego odmówić. W drugim
przypadku zgłaszającemu przysługuje do organu wyższej instancji zażalenie. Zgłaszający ma
prawo uczestniczyć w postępowaniu na prawach
strony, co daje wiele możliwości działania, np.
zgłaszania wniosków dowodowych, odwołania
się od decyzji pierwszej instancji lub zaskarżenia jej do sądu. Zatem jest to bardzo poważne
narzędzie do zapewnienia społecznej kontroli nad sytuacjami, przysługujące praktycznie
każdemu.
Rafał Jasiński

Artykuł 24
Powyższy przepis umożliwia każdemu (zarówno osobom prywatnym, jak i jednostkom
organizacyjnym takim jak stowarzyszenia i fundacje) zgłoszenie wystąpienia szkody w środowisku lub zagrożenia nią do organu ochrony
środowiska. Tę szeroką regulację nieco zawężają
kolejne ustępy artykułu, które pozwalają wnosić zgłoszenia innym organom administracji
publicznej albo organizacjom ekologicznym
w sytuacji, gdy zagrożenie szkodą lub szkoda
dotyczy środowiska jako dobra wspólnego (!).
Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że jest
to dość nieszczęśliwie sformułowany przepis.
Wydaje się, że każda szkoda w środowisku jest
uderzeniem w dobro wspólne. Poza tym dość
łatwo jest ten przepis obejść, np. przez wniesienie
zgłoszenia przez członka stowarzyszenia jako
osoby prywatnej. Zgłoszenie wymaga podania
danych osoby lub instytucji zgłaszającej oraz jej
adres. Niezbędne jest także określenie rodzaju, opis, wskazanie miejsca i daty wystąpienia
szkody lub zagrożenia nią. W miarę możliwości
powinno dołączyć się dokumentację (np. foto-

1. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r. Nr 75,
poz. 493)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia
2008 r. w sprawie kryteriów wystąpienia szkody w środowisku
(Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 150)
3. Dyrektywa nr 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za
środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom
wyrządzonym środowisku naturalnemu
4. Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 2004 nr 92 poz. 880 z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)
7. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17)
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych
ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764)
9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących grzybów
objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1765)
10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września
2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt
objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237)

Stowarzyszenie
Dla Ziemi
Czy mieliście kiedyś marzenie, by mieszkać na wsi? Czy można
wychować dzieci w normalnym świecie, z dala od zgiełku, pośpiechu,
pędzących samochodów? Jaką cenę się zapłaci? Kiedyś mieszkaliśmy w miastach: w Warszawie, Łodzi, Szczecinie, Sosnowcu, Paryżu.
Mieliśmy możliwość wyboru. Decyzja o zamieszkaniu na podlubelskiej
wsi była świadomą decyzją – i słuszną, gdy przyglądamy się naszym
wychowanym na wsi dzieciom.

Ramy tego artykułu nie pozwalają na szersze omówienie ustawy.
Tekst sygnalizuje jedynie zagadnienia, które porusza zagadnienia,
które reguluje akt prawny.

Ważniejsze akty prawne powiązane
z ustawą:
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towarzyszenie Dla Ziemi powstało w 1995
roku. Stworzyli je ludzie, którzy na miejsce
zamieszkania wybrali otulinę Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego: głównie artyści, rzemieślnicy i nauczyciele z różnych części
Polski a nawet świata. W założeniach miało to
być stowarzyszenie ekologiczne –zawiązaliśmy
się po to, by uprawiać ekologicznie ziemię, by
skorzystać ze wsparcia, jakie proponował nam
nasz członek honorowy – firma „Ursus”. Po kilku
latach uprawiania ziemi metodami ekologicznymi (uzyskaliśmy atest Polskiego Towarzystwa
Rolnictwa Ekologicznego), zbierania śmieci
w lasach, zaczęliśmy nieco zmieniać profil. Na
czoło wysunęła się działalność artystyczna,
w której byliśmy zdecydowanie bardziej utalentowani, ekonomia alternatywna i „głęboka
ekologia”. Dzięki działalności naszej koleżanki,
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Nicole Grospierre-Słomińskiej, stowarzyszenie przystąpiło w 1998 roku do światowej sieci
Wiosek Ekologicznych GEN (Global Ecovillage
Network). Nicole była przez kilka lat członkiem
zarządu GEN-Europe, wydawała pierwsze w Polsce pismo „Pozytywne Wiadomości” i zawiązała
polską sieć WAS – Wiejskich Aktywnych Społeczności, do której należeli, min. Ewa Smuk
Stowarzyszenia „Ziarno”, czy też Jadwiga Łopata
ICPPC. Obecnie Nicole zajmuje się dystrybucją
EM-ów - Aktywnych Mikroorganizmów, a nasza
działalność już dawno rozszerzyła się na inne,
pozaekologiczne dziedziny.

I. Działania międzypokoleniowe
Realizowany w 2007 roku projekt Między nami Pokoleniami, czyli między Ziemią
i Gwiazdami finansowany przez Fundację PZU

i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce miał
za zadanie integrację międzypokoleniową seniorów-wolontariuszy oraz dzieci z Domu Dziecka
nr 3 w Lublinie. Nie jesteśmy społeczeństwem,
w którym dba się o seniorów. W codzienności
naszego życia przeważa kult młodości. Najlepiej
mieć poniżej 25 lat i być zdrowym. Bombardują
nas reklamy, otaczają banery, z których młodość,
piękno, pewność siebie bucha siłą wulkanu. Co
robić, gdy odbiega się od przyjętych za kanon
piękna schematów? Co robić, gdy upływają lata,
gdy pojawiają się pierwsze choroby, gdy dorosłe już
dzieci odchodzą z domów rodzinnych? Na pewno
nie siedzieć w domu i się zamartwiać. Podać rękę
innym, słabszym, porzuconym, mniej przystosowanym, przekazać dalej swoją wiedzę i umiejętności.
Wolontariat – sposób na poznawanie przyjaciół,
na spełnianie się, na wyjście z domu do ludzi,
a w zamian wdzięczność tych słabszych, życzliwe
słowo, uśmiech, który ma siłę odmładzającego
eliksiru.Działania międzypokoleniowe okazały
się sukcesem i znaleźliśmy chętnych do współpracy z nami Brytyjczyków z londyńskiego „Age
Exchange”, z którymi przygotowujemy nowy
projekt, oparty na pracy ze wspomnieniami.

II. Działania młodzieży
Przy stowarzyszeniu powstała Grupa Artystyczna Art Astra. p Koordynatorem jest
Kacper Pęczuła. Grupę tworzą nasze dzieci
i najbliżsi sąsiedzi, którym po prostu chce się
działać. W 2007 roku grupa napisała projekt
do Programu Młodzież, do Akcji 1. „Inicjatywy
Młodzieżowe” i otrzymała grant na działania wolontariackie na wsi. W ramach projektu młodzież
jako wolontariusze przeprowadza zajęcia artystyczne z małymi dziećmi na wsi. Na przestrzeni
kilku miesięcy odbyły się warsztaty kuglarskie,
teatralne, bębniarskie, ceramiczne, astronomiczne, fotograficzne, filmowe. Młodzież uczy się od
starszych instruktorów, jak prowadzić zajęcia, by
były one ciekawe i przyciągały najmłodszych.
Art Astra zajmuje sie także astrofotografią, ma
na koncie wiele zdjęć księżyca, mgławic i innych
obiektów. Najważniejsze jest jednak to, by pokazać, że życie na wsi może być fascynujące,
ciekawe, twórcze i pożyteczne.
III. Warsztaty artystyczne
Od wielu miesięcy współpracujemy z dziećmi i młodzieżą z Domu Dziecka nr 3 w Lublinie.
W ramach dotacji z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, pod okiem instruktora Tomasza
Kozdraja, młodzi ludzie wykonali samodzielnie
od początku do końca drewniane instrumenty
muzyczne – bębny. W trakcie projektu Akademia
bębniarska poznali najstarsze techniki posługiwania się dłutami i siekierkami i wyrzeźbili
prawdziwe dzieła sztuki, które do tego pięknie
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Wydawnictwa Kijowskiego

Ekologiczno-Kulturalnego Centrum cz. 2

Fot. Ewa Kozdraj

W poprzednim numerze OIKOS-a zaprezentowałem wybrane publikacje Kijowskiego Ekologiczno-Kulturalnego Centrum,
dotyczące zagadnień oświatowych, filozoficznych czy wręcz duchowych, związanych z ochroną przyrody, etyką ekologiczną
i ekologią humanistyczną. W ochronie przyrody jest jednak tak, że sama teoria na nic się zdaje. Bo przyroda ginie i trzeba ją czynnie
ratować a nie jedynie dumać nad jej ciężkim losem. Rozumieją to doskonale aktywiści z Kijowa i działają w myśl biblijnych słów
„to czynić, a tamtego nie zaniedbywać”. Prezentowana poniżej „porcja” publikacji jest w głównej mierze efektem konkretnych
kampanii prowadzonych przez Centrum: ochrony żubrów, przeciw sportowym polowaniom itp. Opisane zostały tutaj również
publikacje, mające kluczowe znaczenie w formowaniu wiedzy aktywistów (historie ochrony przyrody w USA i na Ukrainie) oraz
stanowiące swego rodzaju podręcznik działania w krytycznych sytuacjach. Z pewnością barierą dla wielu czytelników OIKOS-a
może być język publikacji – rosyjski, warto jednak spróbować zagłębić się w ich treść. Wiele z nich Czytelnik odnajdzie w wersji
elektronicznej na stronie http://www.ecoethics.ru/.

Warsztat artystyczny w ramach programu międzypokolenioweg

grają. Teraz w trakcie warsztatów nauki gry doskonalą swoje umiejętności muzyczne.

IV. Prawa człowieka
Od kilku lat nasza organizacja prowadzi projekty dotyczące szerzenia wiedzy na temat praw
człowieka i podstawowych wolności. Zaczęło
się to w 2003 roku, gdy do zarządu organizacji
została wybrana dr Justyna Laskowska-Otwinowska, doktor nauk społecznych, etnolog
i absolwent Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Czym byłoby działanie dla ziemi, bez
tego najważniejszego, podstawowego problemu
– przestrzegania wolności, tolerancji, mówienia
„nie” dla rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu.
W tym dziale co roku realizujemy co najmniej
jeden projekt. W 2004 roku, dzięki wsparciu
Europejskiej Fundacji Młodzieży ze Strasburga,
otrzymaliśmy grant z działu D – Human Rights
na projekt „Co to znaczy żyć w społeczeństwie?
Prawa człowieka jako element życia społecznego”. Celem było uświadomienie młodym ludziom
roli praw człowieka w aktywnym uczestnictwie
w życiu społecznym, ale także różnorodności
zwyczajowych form zachowań społecznych
wśród mieszkańców różnych krajów europejskich, poprzez prezentację konkretnych przypadków-casusów oraz inscenizacje procesów.
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Projekt „Inny znaczy interesujący”, zrealizowany w 2005 roku dzięki dotacji PHARE,
miał za zadanie wypracowanie pozytywnego
obrazu odmienności etnicznej w środowisku
wiejsko- miejskim. Pragnęliśmy zapoznać
młodzież z wielokulturową tradycją regionu,
który przed II wojną światową zamieszkiwała
zarówno ludność polska, żydowska, niemiecka,
romska, jak i – na mniejszą skalę – ukraińska.
Ponieważ stereotypy etniczne rodzą się na bazie
nieznajomości odmiennych kultur, za pomocą
warsztatów i wykładów, w połączeniu z pracą
własną młodzieży, poszerzaliśmy ich wiedzę
na ten temat. Najmocniejszy efekt uzyskaliśmy
przez umożliwienie młodzieży bezpośrednich
kontaktów, zarówno z przedstawicielami tych
grup etnicznych (Romowie, Żydzi, Ukraińcy),
jak zdobyczami ich kultury poprzez, między
innymi, zwiedzanie zabytków historycznych
w Polsce, Czechach i na Ukrainie.
W 2006 roku zrealizowaliśmy dwa projekty:
„Młodzieżowe Kroniki Społeczne” w ramach
dotacji FIO, w którym to projekcie młodzi ludzie
monitorowali wybory w gminie, biorąc udział
w warsztatach filmowych Michała Tarkowskiego reportażowych Marii Wiernikowskiej projekt
„Wokół Dachu Świata – kultura i prawa człowieka” finansowanego przez Fundację Edukacja dla

Demokracji. W tym ostatnim projekcie wzięła
udział rekordowa ilość osób – kilkuset uczniów
z lubartowskich szkół, a prezentowaliśmy problem łamania praw człowieka w Azji.
W 2007 roku dotarliśmy do Programu Polskiej Pomocy Zagranicznej i zrealizowaliśmy
nasz najtrudniejszy projekt Edukacja zdrowotna w Golok Toe, który toczył się równolegle
w Polsce, Chinach i Tybecie, finansowany przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.
Wszystkich chętnych do współpracy zapraszamy na naszą stronę internetową
www.dlaziemi.org,
na której bieżąco informujemy o planowanych wydarzeniach, organizowanych workcampach (w tym roku planujemy workcamp w drugiej połowie lipca – przy udziale wolontariuszy
z Holandii chcemy wybudować plac zabaw dla
dzieci), spotkaniach i koncertach.
Praca dla ziemi to nie tylko jej biologiczna uprawa. To również troska o tych, którzy
tę ziemię zamieszkują. O małych ludzi z końca
świata, o seniorów, o zaniedbanych. Każdy krok
w kierunku naprawy świata jest ważny i dlatego
jest jeszcze wiele tematów, z których będziemy
czerpać inspiracje do realizacji naszych projektów.
Ewa Kozdraj
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Borejko W.J., Sesin W.A.,2007, Tępienie żubrów
w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Rosji. Materiały niezależnego śledztwa, Ochrona Dzikiej Przyrody poz. 55, Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne Centrum, Kijów, s. 80.
Борейко В.Е., Сесин В.А.,2007, Истребление
зубров в Украине, Веларуси, Польше и России.
Материалы независимого расследования, Серия:
Охрана дикой природы Вып.55, Киевский экологокультурный сентр, Киев, 80 стр.

Książka traktuje o polowaniach na te największe europejskie ssaki, które odbywają się
w wymienionych w tytule krajach pod różnymi
pozorami: „odstrzału selekcyjnego”, „regulacji
liczebności” czy innych podobnych zabiegów.
W ich wyniku wybite zostały nieraz całe populacje żubra. Zawarte w niej dane dotyczą głów-
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nie Ukrainy, nie mniej jednak Autorzy starali
się również podawać przykłady tępienia tych
zwierząt w trzech pozostałych krajach. Wydaje
się jednak, że ta dysproporcja wynika nie tylko
z pochodzenia Autorów, ale i z tego, że sytuacja
żubrów na Ukrainie istotnie jest zatrważająca. Wyniki śledztwa przeprowadzonego przez
niezależnych ekologów wskazują, że w ciągu
ostatnich 15 lat zabito na Ukrainie ponad 1100
żubrów. Jeśli przyjrzymy się danym dokładniej
są jeszcze bardziej wstrząsające:
– populacja winnicka – w 2002 roku 126
żubrów, w 2007 – ok. 60;
– populacja wołyńska – w 1991 roku 210
żubrów, w 2007 – 16;
– populacja czernihowska – w 1992 roku
120 osobników, w 2007 – ani jednego.
W sumie w ciągu ostatnich lat wytępione
zostało całkowicie cztery populacje żubrów
(czernihowska, równieńska, chmielnicka i iwano-frankowska), zaś liczebność trzech dalszych
nie przekracza 16-17 osobników. Łącznie wg
danych ekologów na Ukrainie bytuje ok. 230
żubrów. Jeśli to tempo wyniszczania gatunku
się utrzyma, to za 10-15 lat Ukraińcy nie będą
już oglądać żubra w swoim kraju. Jako przyczyny Autorzy wymieniają: bytowanie populacji
na terenach zarządzanych przez leśników i tym
samym nadzór nad nimi prowadzony przez leśników, a nie przez przyrodników w obszarach
chronionych, odstrzał tzw. selekcyjny, przy
czym wybiera się najbardziej dorodne sztuki, za
które zachodni myśliwi płacą nawet 3600 euro,
kłusownictwo, brak specjalnych programów
ochrony żubrów i specjalnych funduszy na
ich ochronę oraz niski poziom świadomości
ekologicznej w społeczeństwie.

Na Białorusi żubr miewa się o wiele lepiej,
a jego liczebność rośnie. Jednak i tutaj, mimo
tego, że żubr wpisany jest do Czerwonej Księgi
Białorusi (podobnie zresztą jak i do czerwonych ksiąg wszystkich pozostałych państw),
prowadzi się jego odstrzał. Oficjalnie rzecz
jasna tylko chore i stare osobniki, jednak czy
za starego byka zagraniczny myśliwy zapłaci
8000 euro?
Na Polskę autorzy poświecili jedną stronę.
Wymienili jednak kilka przypadków pozyskania medalowych osobników przez komercyjnych myśliwych oraz zaznaczyli, iż pokoje
w hotelu Białowieskiego Parku Narodowego
wyścielone są skórami żubrzymi, zaś w restauracji podaje się zupę z żołądków żubrów. Ów
stan rzeczy kwitują gorzkim stwierdzeniem
„Sądzimy, że J. Paczoski, W. Szafer czy twórca
Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony
Żubra J. Sztolcman i inni pionierzy ochrony
przyrody w Polsce, wiedząc o tak cynicznym
traktowaniu tych najrzadszych zwierząt po
prostu przeklęliby swoich następców.”
Sytuacja w Rosji przypomina bardziej
Ukrainę niż Polskę. Odstrzał żubra kosztuje
tutaj ok. 5000 dolarów. Szczególnie szkodliwe
jest też postanowienie władz Federacji Rosyjskiej, które każe traktować tzw. górskie żubry
(mające do 6% domieszki bizona) jako zwierzynę łowną. Wskutek wprowadzenia tego aktu
populacja tych żubrów od 2000 roku spadła
z 1300 osobników do 400. Za spadek liczebności żubrów w Rosji odpowiadają również
kłusownicy oraz niewłaściwie przeprowadzone
akcje przesiedlania żubrów z innych krajów.
Książkę zamyka spis literatury, zawierający
bez mała 70 pozycji.
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NA WSCHÓD OD BUGU
Borejko W.J.(red.), 2005, Precz ze sportowymi polowaniami!, Ochrona Dzikiej Przyrody poz. 49, Kijowskie
Ekologiczno-Kulturalne Centrum, Kijów, s. 102.
Борейко В.Е.,2005, Долой спортивную охоту!,
Серия: Охрана дикой природы Вып.49, Киевский
эколого-культурный сентр, Киев, 102 стр.

NA WSCHÓD OD BUGU
Borejko W.J.,2008, Historia ochrony dzikiej przyrody
w USA, Historia Ochrony Przyrody poz. 33., Kijowskie
Ekologiczno-Kulturalne Centrum, Kijów, s. 80.
Борейко В.Е.,2008, История охраны дикой
природы в США, Серия: История охраны природы
Вып.33, Киевский эколого-культурный сентр, Киев,
80 стр.

Publikacja jest swego rodzaju materiałem
pomocniczym dla ludzi zajmujących się walką
ze sportowymi polowaniami – dla rozrywki – na
Ukrainie. Jednym z bodźców do jej napisania
była przedwyborcza obietnica prezydenta W.
Juszczenki, iż zabroni on tego typu polowań,
jeśli tylko dojdzie do władzy.

Książka podzielona została na cztery rozdziały. W pierwszym z nich ukazane zostały
polowania „bez kłamstw i ubarwień”. Poszczególne artykuły mówią o okrucieństwie polowań,
np. przy pomocy potrzasków, o kłusowniczych
dokonaniach głów niektórych państw: W. Putina
i L. Kuczmy. Kolejny rozdział pt.: „Etyka i religia przeciw sportowym polowaniom” zawiera
m.in. krytykę polowań dla rozrywki z pozycji
różnych religii, wypowiedzi duchownych, argumentację, że pozbawianie życia dla własnej
rozrywki to grzech oraz deklarację praw istot
żywych. W przedostatnim rozdziale zawarto
wypowiedzi i stanowiska ludzi kultury i sztuki
przeciw polowaniom dla rozrywki (Lisa Taylor, Paul McCartney i innych). Przytoczone są
również fragmenty opowiadań A. Czechowa.
Książkę zamyka rozdział poświęcony potrzebie
i sposobom walki z polowaniami dla rozrywki.
Opisana w nim została historia ruchu przeciw
polowaniom w Ukrainie i innych krajach WNP,
sposoby walki z reklamą polowań, graffiti przeciw polowaniom itp.
Książka napisana została w języku rosyjskim.
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cza to ostatnie zjawisko praktycznie w Polsce
nie występuje. Autor analizuje też filozoficzne
i społeczne korzenie stosunku Amerykanów
do dzikiej przyrody, dochodząc do wniosku, iż
jest to jeden z elementów amerykańskiego mitu,
czy marzenia. Uzupełnieniem publikacji jest
spis literatury, w tym również pozycje „klasyków” ochrony dzikiej przyrody w Stanach. Treść
ubarwiają reprodukcje obrazów malarzy z tzw.
Szkoły rzeki Guzon. Przedstawiono na nich
dzikie zakątki przyrody amerykańskiej.
Foreman D., Haywood B.,2002, Ekosabotaż. Poradnik radykalnej ochrony przyrody, Ochrona Dzikiej
Przyrody poz. 30, Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne
Centrum, Kijów, s. 168.
Формен Д., Хейвуд Б.,2002, Экотаж. Руководство
по радикальной природоохране, Серия: Охрана дикой
природы Вып.30, Киевский эколого-культурный
сентр, Киев, 168 стр.

Ta niewielka publikacja, napisana w języku
rosyjskim, jest krótką historią ochrony dzikiej
przyrody w kraju, gdzie narodziła się i pierwszy
raz w świecie zmaterializowała idea parku narodu. Autor opisuje w niej początki ruchu ochrony
przyrody w USA oraz jego najbardziej znane
postacie: Henry’ego Thoreau, Ralfa Emersona, Johna Muira, Aldo Leopolda i innych. Poza
tym opisuje również wkład Indian w ochronę
przyrody w USA. Osobny rozdział poświęcony jest historii tworzenia parków narodowych
i innych form ochrony przyrody. Niestety nie
brak w książce również przykładów walki o konkretne miejsca, na które wzmagała się presja
człowieka. Rozdziały noszą znamienne tytuły:
bój na rzece Teennesee, bitwa o Dolinę Śmierci
i Alaskę, bitwa o narodowe pomniki – Dinozaur
i Grand Kanion itp. Zagrożeniom, związanym
ze współczesnym funkcjonowaniem obszarów
chronionych, zwłaszcza parków narodowych,
poświęcony jest rozdział: „Trojański koń ekoturystyki i inne problemy amerykańskich parków
narodowych”. Autor opisuje też szereg inicjatyw
i działań podejmowanych dla ochrony dzikiej
przyrody. Są to działania różnego charakteru.
Na płaszczyźnie prawnej są to ustawy, zwłaszcza
Ustawa o dzikiej przyrodzie i Ustawa o ochronie
dzikiego życia. Aktywnymi działaniami zajmuje
się szereg organizacji powstałych w Stanach,
jako przykład podana została organizacja „Ziemia przede wszystkim!”. Prócz tego w Stanach
rozwinięty jest system prywatnego sponsoringu
działań na rzecz ochrony przyrody oraz na rzecz
konkretnych obszarów chronionych. Zwłasz-

Książka jest tłumaczeniem na język rosyjski jednej z „kultowych” pozycji organizacji
zajmujących się radykalną ochroną przyrody.
Jej autorami są: Dave Foreman i Bill Haywood.
Ten pierwszy jest twórcą i wieloletnim liderem
organizacji „Ziemia przede wszystkim!”, brał też
udział, w USA, w tworzeniu tzw. „wilderness”,
czyli dzikich ziem, które miały być zachowane
w nie przekształconym stanie jako centra bioróżnorodności i naturalnych krajobrazów. Ponadto
Foreman był jednym z dyrektorów Sierra Club
oraz pracował nad wprowadzeniem w Stanach
ustawodawstwa w zakresie ochrony przyrody.
Swoją drogę życiową opisał w książce „Spowiedź
ekowojownika”. Wstęp do niniejszej książki
napisał Edward Abbey, amerykański pisarz
i ekofilozof, uznawany za twórcę ekosabotażu.
W publikacji, w 9-ciu rozdziałach przedstawiono

m.in. strategię ekosabotażu, przyszłość, działania
propagandowe. Znaczna część książki ma charakter instruktażowy, gdzie opisano oraz w miarę
potrzeb zilustrowano konkretne sposoby ekosabotażu: uszkadzanie maszyn niszczących przyrodę, niszczenie dróg budowanych w obszarach
chronionych, wbijanie gwoździ w drzewa, niszczenie różnego rodzaju sprzętów kłusowniczych
(sieci, potrzaski itp.). Jeden z rozdziałów został
poświęcony czynnościom, mającym maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo samych ekosabotażystów oraz ludzi znajdujących się na terenie
ich działania. Bowiem ekosabotaż nie jest terroryzmem, nie jest wymierzony w ludzi, a w sprzęt.
O tym mówi opracowany przez Abbeya kodeks
ekowojownika, zamieszczony na końcu książki.
Uzupełnieniem publikacji jest „akcent ukraiński”
– wystąpienie Władimira Sesina – jednego z koordynatorów projektów opracowywanych przez
Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne Centrum oraz
szefa młodzieżowej, radykalnej organizacji „Ziemia przede wszystkim!”. Utrzymane jest ono
w duchu ekosabotażu, wygłoszone zostało na
konferencji prasowej, dotyczącej wybudowania
kanału w Dunajskim Rezerwacie Biosfery (w jego
części ukraińskiej), ma ono wymowny tytuł „Nie
wpuścimy tych gadów do zapowiednika”. Książka,
mimo że pokazuje doświadczenia amerykańskie,
jest bardzo ważna i przydatna dla organizacji
z krajów dawnego ZSRR, gdyż – jak się okazuje
– wiele z nich prowadziło i prowadzi działania nazywane ekosabotażem – choćby wbijanie
gwoździ w drzewa czy też niszczenie kłusowniczego sprzętu.
Borejko W.J.,2002, Historia ochrony przyrody na
Ukrainie, Historia Ochrony Przyrody poz. 30, Kijowskie
Ekologiczno-Kulturalne Centrum, Kijów, s. 272.
Борейко В.Е.,2002, История заповедного дела в
Украине, Серия: История охраны природы Вып.30,
Киевский эколого-культурный сентр, Киев, 272 стр.
Ta obszerna publikacja w języku rosyjskim
jest swoistym podręcznikiem historii ochrony
przyrody na Ukrainie. Opisywanie jej rozpoczyna
od czasów Rusi Kijowskiej, czyli od około X wieku, zaś kończy na latach 80-tych. Poszczególne
rozdziały zawierają chronologiczne opisy działań
dla ochrony przyrody, tym ciekawsze, że często
tereny obecnej Ukrainy należały do bardzo różnych organizmów państwowych. Osobny rozdział
został poświęcony szczególnie zasłużonym działaczom na polu ochrony przyrody. Spis zawiera jej
klasyków, i – co ciekawe – z kilku krajów. Prócz
Ukraińców są tam: Alojzy Zlatnik – czeski leśnik,
Friedrich von Falz-Fein – niemiecki osadnik na
Ukrainie i twórca zapowiednika Askania Nowa.
W tej grupie znaleźli się również trzej Polacy:
Włodzimierz hrabia Dzieduszycki – twórca
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pierwszego na terenie obecnej Ukrainy obszaru
chronionego – Pamiątki Pieniackiej, prof. Józef
Paczoski – botanik, badacz flory stepowej na Podolu, Wołyniu oraz w dawnej Guberni Chersońskiej, i prof. Władysław Szafer. Osobny rozdział
poświęcony został historyczno-filozoficznym
i etycznym zagadnieniom ochrony przyrody.
Autor omawia w nim m.in. współczesne jej postrzeganie i modele. Uzupełnieniem książki jest
bogaty materiał fotograficzny i dokumentalny.
Zawarte są w nim m.in. historyczne fotografie obszarów chronionych. Uwagę przykuwają budynki
dyrekcji niektórych zapowiedników w latach 30.
lub tuż po II wojnie światowej. Oględnie pisząc,
daleko im do standardu, jaki dziś mamy. Ciekawostką jest plan geodezyjny terenu „Pamiątki
Pieniackiej” oraz zdjęcia z niej, a także stare fotografie z Askanii Nowej. Prócz tego czytelnik
znajdzie w tym rozdziale reprodukcje różnego
rodzaju map, planów, dokumentów urzędowych
oraz okładek periodyków i monografii poświęconych ochronie przyrody. Cennym jest również
spis literatury zawarty pod każdym rozdziałem
i zawierający pozycje w kilku językach: rosyjskim,
ukraińskim, polskim, czeskim i angielskim.
Borejko W.J.(red.),2007, Ustawa „O ochronie
zwierząt przed okrutnym traktowaniem”, ukraiński
przełom, Kijowskie Ekologiczno-Kulturalne Centrum,
Kijów, s. 88
Борейко В.Е.,2007, Закон «О защите животных
от жестокого обращения» Украинский прорыв,
Киевский эколого-культурный сентр, Киев, 88 стр.
Pozycja ta ukazała się drukiem w związku
z przyjętą przez Radę Najwyższą Ukrainy w 2006
roku Ustawą o ochronie zwierząt przed okrutnym traktowaniem. Została ona opracowana
m.in. przez członków Kijowskiego EkologicznoKulturalnego Centrum oraz międzynarodową
organizację Towarzystwo Ochrony Zwierząt

„SOS”. Ustawa jest odpowiednikiem polskiej
ustawy o ochronie zwierząt. Ukraina przyjęła
ją jako pierwszy kraj z Wspólnoty Niepodległych Państw. Akt wprowadza wiele ważnych
ograniczeń, np. jeśli idzie o polowania na dzikie
zwierzęta – nie wolno polować na brzemienne
samice wilka i wilczęta, zabrania polowań wiosennych itp. Stąd też stanowi swego rodzaju
przełom.
Publikacja w języku rosyjskim zawiera treść
ustawy oraz „Rozporządzenia o ekspertyzie
etycznej i metodach badań naukowych, edukacji
ekologicznej, która prowadzona jest na terenach
obszarów i obiektów systemu ochrony przyrody
Ukrainy”. Prócz tego publikacja zawiera szereg
materiałów pomocniczych i edukacyjnych: opisy sądu nad niedźwiedziem, jaki odbywał się
w górskich wioskach ukraińskich Karpat, wyniki
i doświadczenia z ogólnoukraińskiego konkursu
twórczości dziecięcej pt.: „Dzieci przeciw polowaniom sportowym”, zadania i program edukacyjny z zakresu ekoetyki dla szkół. Znaczną część
książki stanowią materiały dotyczące działań
przeciw polowaniom. Autorem większości z nich
jest Władimir Borejko. Są to: Deklaracja praw
istot żywych, Dlaczego polowania są nieetyczne,
manifest i program Ruchu Przeciw Polowaniom
oraz dwie rezolucje międzynarodowych zjazdów:
„Naturalne prawa przyrody”, „Rezolucja Międzynarodowego zjazdów przeciwników sportowych
polowań”.

Publikacja, jak i sama ustawa, mają kluczowe
znaczenie na terenie państw dawnego ZSRR,
gdyż polowania prowadzone są tam na o wiele
większą skalę niż w Polsce (tzw. carskie polowania), kłusownictwo jest tam niestety również
o wiele większe, a dotychczas przeciwnicy tych
procederów nie mieli w ręku żadnego narzędzia
prawnego do walki z nimi.
Krzysztof Wojciechowski
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Ziemia Czerwieńska

wyzwaniem dla Polaków i Ukraińców
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Fot. krzysztof wojciechowski

O

bszary położone na styku różnych kultur
przyciągają swym urokiem i tajemnicą
nie tylko zafascynowanego podróżnika,
ale również dociekliwego badacza. Generalnie
jest to wynikiem wzajemnego współistnienia
i przenikania się cech wielu narodów, coś, czego
nie można napotkać na terenach jednolitych
narodowościowo. Do takich obszarów należy
teren położony obecnie po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej, zwykle przez Polaków
określany jako Małopolska Wschodnia, a przez
Ukraińców nazywany Hałyczyna. Aby nie urazić uczuć narodowych zarówno Polaków, jak
i Ukraińców zwiemy go Ziemią Czerwieńską,
ponieważ jest to nazwa neutralna. Chociaż
dokładnych granic występowania Grodów
Czerwieńskich do dzisiaj nie znamy, to niejako
w przybliżeniu jako granice tej Ziemi można
przyjąć obszar województwa ruskiego, w skład
którego wchodziła ziemia przemyska, sanocka,
lwowska, halicka i chełmska.
Przez setki lat Ziemia Czerwieńska była
ojczyzną wielu narodów, a przede wszystkim
Polaków, Ukraińców i Żydów, stanowiących
większość. Wielość ta przynosiła wiele ciekawych
zjawisk, wymieniając chociażby istnienie rodzin
polsko-ukraińskich, dwujęzycznych i dwuobrządkowych albo wspólnych miejsc pochówku.
Ponadto zamieszkiwanie jednego obszaru przez
kilka narodów przekładało się także na kształt
krajobrazu, w którym można było natrafić na
kościoły, cerkwie, synagogi itd. Na tą rozmaitość
cech duchowych i materialnych nakładały się
zróżnicowane warunki naturalne. Wszystko to
razem wzięte tworzyło niepowtarzalny gdzie
indziej w obszarze Polski czy Ukrainy wielokulturowy duch miejsca. By prawdy stało się zadość
należy powiedzieć, że od czasu do czasu duch ten
nadwerężany był przez wyczyny najboleśniejsze
– konflikty i walki polsko-ukraińskie.
Jednak największy cios przypada na wiek
XX. Dochodzi wówczas do prawie całkowitego
wymordowania Żydów, zabicia i przesiedlenia
wielu Polaków i Ukraińców. Niestety, do procesu niszczenia tradycyjnej obyczajowości Ziemi Czerwieńskiej dołożyły się również wojny
bratobójcze pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
Cała ta dramatyczność powoduje ujednolicanie
regionu. W rezultacie tak Polacy, jak i Ukraińcy
tracą coś naprawdę ważnego, coś, co tak trudno

Monaster w Krechowie

zrozumieć, ale tak łatwo wyczuć, szczególnie
wtedy, kiedy tego już brak. Jak zaznacza Timothy
Snyder, po raz pierwszy w historii Polaków od
Ukraińców zaczyna oddzielać granica państwowa. Obecnie wędrując tymi terenami, można
znaleźć jedynie nielicznie zachowane miejscowości, przedstawiające niedawną wielokulturowość.
Natomiast w innych miejscach, rozmieszczonych po stronie polskiej i ukraińskiej, można
zaobserwować szokujące zjawiska zanikania
spuścizny wielokulturowej. Na przykład drastycznie uderza to, jak niszczeją ukraińskie
cmentarze w polskiej części obszaru oraz polskie
po stronie ukraińskiej. Jest to bardzo dziwne
i niepojęte, tym bardziej, że ostatnio w relacjach
polsko-ukraińskich wytwarza się coraz lepszy
klimat porozumienia. Jak się zdaje, nie ostatnim problemem są tu jeszcze żywe w pamięci
upiory z przeszłości, które krążą zapomnianymi
uliczkami wsi i miasteczek, wywołując trwogę
i przysłaniając wszystko to, co w przeciągu ty-

siąca lat wspólnej historii było w stosunkach
polsko-ukraińskich najpiękniejsze.
Jak się wydaje, w tej sytuacji są dwa wyjścia.
Pierwsze, to pozostawić wszystko tak jak jest
i budować przyszłość, omijając drażliwe wydarzenia z przeszłości. Z kolei drugie sprowadza
się do dialogu, celem którego jest zrozumienie
wszystkich nieporozumień, konfliktów oraz
wyznaczenie każdemu z nich właściwej miary. Otóż to ostatnie jest bardziej słuszne. Jego
słuszność wynika nie tylko z uwzględnienia
„głosu umarłych”, co jest niezmiernie ważne,
lecz ma również doniosłe znaczenie gospodarcze. Dialog pozwala zrozumieć wartość obszaru
i pieczołowicie pielęgnować dziedzictwo wielokulturowe w polskiej i ukraińskiej części Ziemi
Czerwieńskiej. Posiadając krajobraz o dobrze
zachowanych cechach kultury polskiej, ukraińskiej, żydowskiej i innych kultur można na
skalę regionalną rozwijać różne formy turystyki
i rekreacji. Idąc dalej, Polacy i Ukraińcy mogliby

OIKOS 2(46)2008

promować ten region w Unii Europejskiej jako
ciekawy do zwiedzania, z interesującą ofertą imprez kulturalnych i zróżnicowaną listą obiektów
i szlaków turystycznych, ukazujących z różnych
stron wielokulturową tożsamość. Zabiegi promocyjne stworzyłyby dodatkowe pozycje dochodu
dla ludności i przyciągnęły nowe inwestycje.
Jednak plan zachowania i kształtowania krajobrazu wielokulturowego w Ziemi Czerwieńskiej
wymaga wspólnego wysiłku wielu ludzi, badaczy
i instytucji, tak w Polsce, jak i na Ukrainie, ponieważ pojedyncze starania nie zmienią ogólnej
sytuacji. W związku z tym pomiędzy Lwowskim
Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franko
(Lwów), Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej (Lublin) i Komisją Krajobrazu Kulturowego przy Polskim Towarzystwie Geograficznym
prowadzone są obecnie rozmowy o napisaniu
wspólnego projektu na czasopismo polskoukraińskie. W zamyśle czasopismo to winno
skutecznie przeciwdziałać zanikowi wartości
wielokulturowych oraz stanowić bazę danych dla
mieszkańców, przedsiębiorców, biur i instytucji,
zajmujących się urządzaniem przestrzeni.
Projekt przewiduje dwa etapy działań. Etapem pierwszym jest zorganizowanie „okrągłego
stołu”. Do udziału w ostatnim zostaną zaproszeni czołowi badacze z Polski, Ukrainy, i innych
państw, którzy reprezentują różne dziedziny

wiedzy (np. geografia, ekologia, architektura, literatura, historia itd.) i mają w polu zainteresowań
krajobraz kulturowy terenów czerwieńskich. Badacze ci wspólnym wysiłkiem i w porozumieniu
ustalą wstępny charakter przyszłego czasopisma,
czyli jego koncepcję, strukturę, rubryki i tematy
w nim podejmowane. Drugim ważnym skutkiem „okrągłego stołu” będzie opublikowanie
wystąpień i referatów. Planujemy, że możliwości
finansowe pozwolą nam na nakład egzemplarzy
wystarczająco duży dla zapoznania się wszystkich zainteresowanych. Zakładamy, że publikacja wzbudzi ciekawość u czytelnika, ponieważ
w jednej książce znajdzie on dla siebie wszystko:
od warunków przyrodniczych do opisów literackich ziemi, w której żyje lub do której żywi
szczególne zamiłowanie.
Wyniki „okrągłego stołu” posłużą zorganizowaniu konferencji międzynarodowej, co
stanowi drugi etap projektu. Zorganizowanie jej
planujemy w punktach Ziemi Czerwieńskiej, położonych w Polsce i na Ukrainie. Te punkty wybrane zostaną na podstawie wybitnych walorów
krajobrazu wielokulturowego. Od konferencji
oczekujemy przedyskutowania mechanizmów
funkcjonowania czasopisma, gdzie każdy szczegół będzie do zaakceptowania tak przez Polaków,
jak i Ukraińców. Po tym, jak się planuje, nastąpi
podjęcie wspólnej decyzji o jego zawiązaniu.

Commerce équitable
z własnych obserwacji

K

iedy po raz pierwszy zapytałam we
Francji o FairTrade, to zobaczyłam tylko
wielkie zdziwienie, ale kiedy wytłumaczyłam dokładnie o co mi chodzi, usłyszałam
dwa słowa: Commerce équitable (CE). Tutaj
prawie każdy wie, czym jest CE, produkty ze
znakiem fundacji Max Havelaar (FLO) można
kupić w każdym super- i hipermarkecie, nie ma
z tym problemu. Ceny są porównywalne do cen
produktów firm komercyjnych takich jak Nestle
czy Unilever, czasami nawet za produkty CE płaci się mniej! W prawie każdym mieście jest sklep
wyłącznie z artykułami FT. W mieście, gdzie
mieszkam obecnie, czyli Beauvais (wielkością
podobne do Lublina), jest sklep, a równocześnie
miejsce spotkań osób zainteresowanych problemem świadomej konsumpcji.
Kiedy szukam informacji w internecie
w ciągu ułamka sekundy po wpisaniu hasła
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commerce équitable wyskakuje 2,5 mln stron
francusko- i anglojęzycznych. We Francji działa
wiele organizacji, zajmujących się tym problemem, m.in. Alter-Eco (www.altereco.com), Alter
Mundi czy Equitable.
Oto kilka ważnych adresów internetowych:
www.comptoir-ethique.com
www.ekitabl.com .
www.solidarmonde.fr/
www.artisansdumonde.org
www.commercequitable.org/
www.minga.net
Istnieje w sieci wiele portali i forów dyskusyjnych, poświęconych właśnie CE.
Na jednej ze stron znalazłam wyniki ankiety
przeprowadzanej wśród Francuzów na temat CE.
1 na 2 Francuzów deklaruje, że kupuje produkty

Natomiast materiały zgłoszone na konferencję
zostaną opublikowane jako nie numerowany
tom czasopisma. Jeśliby czasopismo cieszyło
się szerokim zainteresowaniem społecznym to
z czasem w oparciu o jego wyniki i podparcie
finansowe można by pokusić się o utworzenie
wspólnej placówki badawczej. Celem takiej placówki byłoby nie tylko badanie, ale także np.
fundowanie stypendiów dla studentów, młodych
badaczy zainteresowanych krajobrazem wielokulturowym Ziemi Czerwieńskiej.
Jak już zaznaczono powyżej, projekt znajduje się w początkowym stadium rozwoju, kiedy to prowadzone są rozmowy o współpracy,
a najbliższym celem jest podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Narodowym
im. Iwana Franko we Lwowie, Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej i Komisją Krajobrazu
Kulturowego, zorganizowaną w ramach Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Ze względu
na to tworzymy bazę danych instytucji, placówek, towarzystw, fundacji, osób fizycznych
i prywatnych, chcących wesprzeć w przyszłości
przedstawione przedsięwzięcie. Zainteresowanych współpracą z nami prosimy o kontakt
z autorami artykułu.
Bohdana Senczyna
Andrzej Dobrianski,
Andrzej Stefaniszyn

CE przynajmniej raz w miesiącu. Nie wiem,
na ile jest to prawda, ale jeśli tak, to we Francji
ruch sprawiedliwego handlu ma się bardzo dobrze. Udało mi się również znaleźć dokument
pod tytułem: LE COMMERCE EQUITABLE:
40 PROPOSITIONS POUR SOUTENIR SON
DEVELOPPEMENT ( Sprawiedliwy Handel :
40 propozycji dla podtrzymania jego rozwoju;
www.pme.gouv.fr/grands-dossiers/rapconso.
pdf ). Jest to dokument skierowany do premiera
Francji. Wnioski nasuwają się same – tutaj jest to
nie niszowy temat dla zapaleńców, ale we Francji
CE jest traktowany jak najbardziej poważnie.
Być może wypływa to z dużej liczby emigrantów z krajów afrykańskich (jak powiedziała mi
znajoma Francuska, kiedy zapytałam, dlaczego
CE jest tak szeroko znany i omawiany), tego
nie wiem. Cieszy jedno: we Francji jest to temat
zauważany i traktowany poważnie.
A na koniec smaczek.
Francuska sekcja Amnesty International ma
swój internetowy butik, w którym można nabyć
wiele amnestyjnych gadżetów, a obok nich są
dostępne właśnie produkty commerce équitable
www.boutique.amnesty.fr.
Katarzyna Karwat
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Fot. www.hrw.org

„Chciałabym zostawić Wam wiadomość.
Proszę, zróbcie co w Waszej mocy, by powiedzieć światu co dzieje się z Nami,
dziećmi, aby inne dzieci nie musiały przechodzić przez to co my”

W

ten sposób piętnastoletnia dziewczyna z Ugandy, uciekinierka
z paramilitarnej organizacji Lord’s
Resistance Army (LRA) zakończyła swój wywiad
z przedstawicielem Amnesty International.
Obecnie w ponad 85 krajach na świecie
w armiach państwowych, powstańczych milicjach i innych grupach o charakterze paramilitarnym służy około pół miliona dzieci poniżej
18 roku życia. Z tego ponad 300,000 dzieci bierze
aktywny udział w konflikcie zbrojnym.
Dzieci są łatwym łupem dla bojówek paramilitarnych. Oderwane od rodzin, środowiska,
w którym się wychowywały, zatracają się w partyzanckim życiu. Sieroty, półsieroty, dzieci z ubogich
wiosek i dzielnic nędzy. Przesiedleńcy, uchodźcy,
mieszkańcy stref walk. Tysiące młodych, narażonych na przymusowe wcielenia do partyzantek
lub wojska. Służą na froncie jako żywe tarcze,
wywiadowcy, żołnierze. Dostarczają pożywienia,
pracują jako kucharze. Dziewczęta najczęściej stają
się niewolnicami seksualnymi, czy też „żonami”
dowódców. Gwałcone, zarażane wirusem HIV,
rodzą dzieci, które umierają na AIDS.
Na przykładzie konfliktu w Sierra Leone można stwierdzić, iż ponad połowę rekrutów, biorących udział w działaniach wojennych, stanowiły
dzieci. 30% z nich to dziewczęta.
W Ugandzie od lat 80. przez Lord’s Resistance
Army i inne bojówki przewinęło się około 30
tysięcy dzieci w różnym wieku.
Rozpad więzów społecznych, spowodowany
konfliktem zbrojnym, prowadzi do ubóstwa znacz28

nej części ludności lokalnej. Najbardziej cierpią na
tym dzieci. Pozostawione same sobie, jako jedyne
wyjście z krytycznej sytuacji upatrują „zaciąg”
do wojska. Większość dzieci uczestniczących
w walkach zbrojnych to nastolatkowie w wieku
od 14 do 18 lat. Często motywem przewodnim
w ich życiu jest zemsta na ludziach, którzy wymordowali ich rodziny.
Brak perspektyw w edukacji i znalezieniu
pracy oraz podporządkowanie się militarnym
tradycjom rodzinnym także uchodzi za istotny
czynnik wstępowania do wojska. Dziewczęta
chronią się przed niechcianymi małżeństwami,
przemocą domową, niewolnictwem.
Częstym procederem są porwania dzieci
w różnym wieku. Po wyniszczeniu całej osady
i wybiciu ludności cywilnej, dzieci stają się łupem
oprawców.
Niestety, trafiając do wojska czy bojówek
paramilitarnych, nie zmieniają swojego losu.
Powszechną praktyką są „testy uległości”, które
najczęściej polegają na wyrządzeniu krzywdy
drugiej osobie lub morderstwie. Narkotyki, takie jak marihuana, haszysz, kokaina, amfetamina
i inne, używane są przez dowódców do sterowania
zachowaniami młodych ludzi. Dzieci nie znają
strachu, a gdy działają pod wpływem narkotyków,
są jeszcze groźniejszą bronią.
Pomimo wysiłków wielu liczących się na arenie międzynarodowej organizacji pozarządowych,
działających na rzecz praw człowieka, zrzeszonych
w ‘The Coalition to Stop the Use of Child Soldiers’
(Amnesty International, Defence for Children

Więcej informacji można znaleźć:
www.child-soldiers.org/childsoldiers/
www.amnesty.org/childsoldiers
http://hrw.org/campaigns/crp
Karolina Nykiel
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Polska dla Darfuru
W

sudańskiej prowincji Darfur od czterech lat trwa zagłada afrykańskich
plemion. Codziennie umiera 10.000
darfurczyków – od kul, z głodu, z chorób. Świat
patrzy i nic nie robi. Nie wolno nam milczeć,
kiedy tysiącami giną ludzie w barbarzyńskiej
wojnie.
Akcja Polska dla Darfuru ma uświadomić opinii publicznej potworności tej wojny
i ogrom tragedii afrykańskiej ludności, którą
rząd w Chartumie skazał na śmierć.
Akcja Polska dla Darfuru ma sprawić, że
Polska włączy się w pomoc dla darfurczyków,
którzy stracili wszystko i wegetują w obozach
dla uchodźców.
Niech Polska przyłączy się do tych głosów
na świecie, które stanowczo domagają się jak
najszybszego rozwiązania konfliktu.
Nie wolno nam dłużej czekać! Nie wolno
milczeć, kiedy codziennie giną ludzie!
Pamiętaj, możesz pomóc zakończyć ten
koszmar robiąc nawet mały krok. Nasz solidarny,
zdecydowany nacisk, by władze podjęły stanowcze działania na rzecz politycznego rozwiązania
kryzysu, może przyczynić się do przerwania tej
okrutnej wojny. Podpisz list do polskich władz
na stronie www.darfur.pl
Pomóż ludziom z Darfuru! Weź udział
w akcji Polska dla Darfuru!
www.darfur.pl
polskadladarfuru@gmail.com

Darfur – czarny holokaust
Prowincja Darfur, o powierzchni równej
Francji, licząca przed wybuchem walk ok. sześć
milionów ludności, leży na wyżynie w zachodnim i północno-zachodnim Sudanie. Dzieli się
na trzy stany – Północny, Południowy i Zachodni. Darfur zamieszkują muzułmańskie plemiona
arabskie (podstawowym źródłem ich utrzymania
są stada wielbłądów, bydła i owiec), arabo-afrykańskie (trudniące się uprawą roli): Beni Helba,
Taa-isha, Rezeigat, Habbaniya, Missereya, Beni
Fadl, Zaiyadiya oraz afrykańskie: Fur (słowo
Darfur pochodzi z arabskiego i oznacza dom
ludu Fur), Zagawa, Masalit, Dajo, Berti, Meidob, Birgio, Bideyat, Bargu, Bergid, Tama oraz
Tunjur. Darfur to kraina pustynna i półpustynna,
a grupy te od wieków walczyły ze sobą o ziemię
i dostęp do wody.
Od VII w. Arabowie rozpoczęli ekspansję
w Afryce Północnej – panowali nad olbrzymimi
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Fot. darfur.pl

Dzieci – żołnierze

International, Human Rights Watch, International
Federation Terre des Hommes, International Save
the Children Alliance, Jesuit Refugee Service,
and the Quaker United Nations Office-Geneva),
UNICEFu i Międzynarodowego Czerwonego
Krzyża, nie udało się wyeliminować procederu
wcielania dzieci do wojska i grup zbrojnych.
Według danych z raportu z 2004 roku
w krajach takich jak: Burundi, Demokratyczna
Republika Konga (DRC), Czad, Côte D’Ivoire
(Wybrzeże Kości Słoniowej), Gwinea, Liberia,
Myanmar (Birma), Rwanda, Sudan, Uganda
i Stany Zjednoczone Ameryki, dzieci poniżej
18. roku życia wysyłane były do legalnej służby wojskowej w rejonach działań wojennych,
podejmowanych przez wyżej wymienione państwa. W 2005 roku sześć państw wycofało się
z wysyłania dzieci na linię frontu, pozostawiając
je w służbie zwiadowczej, logistyce, wywiadzie,
narażając je na schwytanie przez siły wroga. Takie
sytuacje zdarzały się w Izraelu i Czeczenii, gdzie
dzieci były torturowane i przesłuchiwane w celu
wydobycia ważnych informacji wywiadowczych.
W Demokratycznej Republice Konga podczas
niesprawiedliwych procesów skazywano dzieci
na karę śmierci, a w krajach takich jak Burundi,
Indonezja i Nepal dzieci były masowo wybijane
podczas „czystek” prowadzonych przez wojska
państwowe.
W ponad 60 państwach prowadzony jest nabór do wojska dzieci poniżej 18 roku życia. Te
państwa to m.in. Australia, Austria, Azerbejdżan,
Bangladesz, Kanada, Kuba, Indie, Iran, Jordania,
Korea Północna i Holandia.
Dla wielu dzieci jedynym ratunkiem jest pomoc w ramach projektu DDR ( Disarmament,
Demobilization, Reintegration – Rozbrojenie,
Demobilizacja, Reintegracja). DDR zakłada eliminację każdej sztuki broni należącej do „dzieciżołnierzy”, demobilizację dzieci oraz ich powrót
do miejscowości, z których przybyły, lub rodzin
zastępczych. Edukacja oraz pomoc psychologiczna
ma być kluczowym czynnikiem, który przywróci
„stracone dzieci” społeczeństwu.
Nie zawsze jednak pomoc z zewnątrz działa.
Należy liczyć się z tym, że traumatyczne przeżycia „dzieci- żołnierzy” będą rzutowały na całą
przyszłość ich oraz społeczeństw, w których żyją.
Sponiewierane przez los, bardzo często nie chcą
powracać do swoich wiosek, gdyż uważają, że
nikt nie jest im w stanie wybaczyć krzywd, które
uczynili. A przecież nadal są tylko dziećmi.

terenami od Maroka na zachodzie po Sudan
na południu. Napływający kupcy handlowali
ludźmi i sprzedawali ich jako niewolników na
Bliski Wschód, potem też do Ameryki. Północny
Sudan stał się światem arabskim.
Zainteresowanie Europejczyków Afryką
wzmogło się w XIX w. – wtedy do Darfuru dotarł
jako pierwszy William George Browne. Darfur
przez długi czas cieszył się niezależnością jako
sułtanat, ze stolicą w El-Fasher. Znajdował się on
w newralgicznym punkcie między muzułmańskimi państwami Sudanu Zachodniego a Morzem
Czerwonym, co sprzyjało rozwojowi handlu.
Przez Darfur prowadził szlak pielgrzymkowy
do Mekki. Okres świetności to panowanie Abd
al-Rahmana al-Rashida (1787-1801), z którym
w sprawie dostarczenia posiłków zbrojnych korespondował Napoleon Bonaparte. Egipski atak
w 1874 r. doprowadził do upadku niezależności
Darfuru. Przez ponad 100 lat prowadzono tam
wojny, głównie o ziemię i o dostęp do źródeł
wody pitnej. Po 1917 r. Darfur został wcielony
do brytyjsko-egipskiego kondominium Sudanu,
co stało się przyczyną wszystkich późniejszych
nieszczęść tej prowincji. W 1956 r. Sudan ogłosił
niepodległość i od tamtej pory Darfur był marginalizowany przez zdominowany przez Arabów
rząd w Chartumie.

Geneza konfliktu
Sudan, podobnie jak większość krajów
postkolonialnych, jest częściowo ofiarą imperialnej kartografii, bezmyślnego wytyczenia
granic państw. W ten sposób Arabów z północy
i Afrykańczyków z Południa i z Darfuru wrzucono do jednego worka. Demonem Sudanu jest
jego rasowa dwoistość. Zarabizowana północ
od początku niepodległości państwa trzyma
władzę polityczną i wojskową – z krótkimi
przerwami, kiedy w rządzie byli reprezentanci
Afrykańczyków.
Protestując przeciwko politycznemu wykluczeniu, represjom i ekonomicznej degradacji,
Afrykańczycy z południa zbrojnie wystąpili
przeciw rządowi. Taka sama dyskryminacyjna
polityka Chartumu doprowadziła do pogromów
w Darfurze. Na południu władze zgodziły się
po ponad 20-tu latach wojny domowej na rząd
jedności narodowej (południe za kilka lat w referendum zdecyduje, czy chce zostać w granicach
Sudanu, czy się odłączyć). Wojna w Darfurze
przebiega według podobnego schematu – rząd
walczy z własnymi obywatelami. Prezydent (i
premier zarazem) Omar al-Baszir oraz jego
rząd islamskich fundamentalistów ogłosił dżihad przeciwko Afrykańczykom. Ludobójczej
polityce Chartumu przyświeca grabieżcy cel
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Czarne złoto

C

zarne złoto to polityczny dokument, nakręcony raptem rok temu
przez dwóch twórców: Marca i Nicka Francisów, który daje nam
obraz globalnego przemysłu kawiarskiego, wartego ponad 80
miliardów dolarów rocznie. Film ten na pewno skłoni nas do refleksji,
kiedy po raz kolejny będziemy zamawiać latte albo cappuccino.
Każdego dnia na świecie wypijane są średnio dwa miliardy kubków
kawy. Zyski międzynarodowych firm kawiarskich stopniowo rosną, a cena
za plony kawy spadła tak bardzo, że rolnicy z najbiedniejszych państw
świata są zmuszeni porzucić uprawę, żyją na skraju nędzy. Etiopia, uważana
za miejsce narodzin kawy, należy do krajów, które ucierpiały najbardziej.
Kawa przechodzi przez wielu pośredników, więc jej cena dramatycznie
wzrasta. Film z ubogiej plantacji przenosi nas na kawowe giełdy towarowe
w Nowym Jorku i Londynie, gdzie ustala się dzienne ceny, a światowy rynek
zdominowały wielkie korporacje, oraz do oddziału kawiarni Starbucks,
gdzie popyt na kawę jest oczywiście ogromny. Za zebranie kilograma
ziaren Etiopczyk dostaje 23 centy. W zachodnich kawiarniach można
z tego zaparzyć 80 filiżanek kawy – wartych 230 dolarów…
Główny bohaterem filmu jest Tadesse Meskela, dyrektor naczelny
spółdzielni producenckiej, zrzeszającej około 70 000 etiopskich rolników. Poszukuje on nabywców poza korporacjami i sprzedaje towar
z pominięciem pośredników, dzięki czemu do etiopskich farmerów może
trafić więcej pieniędzy. Prowadzi on międzynarodową kampanię, aby
uzmysłowić światu położenie członków spółdzielni i popularyzować uczci-
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wy handel tym produktem.
Znalezienie odpowiednich
nabywców to nie wszystko.
Wiele zależy, bowiem od
ostatniego ogniwa handlu
– zwykłych konsumentów.
Niestety, nasza świadomość
problemu jest wciąż niedostateczna.
W filmie przeplatają
się zdjęcia amerykańskich
ulic i kawiarni z obrazami
afrykańskich miejsc pracy.
Na jednych ludzie beztrosko konsumują kawę, delektując się jej smakiem, na drugich – pracują za bezcen, sortując ziarna
i uprawiając prymitywnymi narzędziami ziemię. Wyłania się z tego gorzki
obraz globalnej gospodarki. Wysyłanie Afryce pomocy humanitarnej
wydaje się łatwiejsze niż wprowadzenie zmian, które mogłyby zwiększyć
jej udział w światowym handlu.
Aby podwyższyć standard życia etiopskich rolników potrzeba bardzo
niewiele. Jednak żadna ze światowych organizacji handlowych nie kwapi
się z szybkim wprowadzeniem w życie idei fair trade.
31
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Milczenie świata
Świat patrzy i niewiele robi. Ani jednej
z 13. rezolucji Rady Bezpieczeństwa (m.in.
strefy zakazu lotów nad Darfurem, embargo na
broń dla wszystkich stron konfliktu) al-Bashir
nie posłuchał. Konflikt w Darfurze przemienił
się w międzynarodowe ludobójstwo. Tym razem ONZ odwołała się do Rozdziału 7 swojej
Karty, który pozwala na użycie broni, gdy w grę
wchodzi ochrona życia.
Romeo Dallaire, generał w służbie ONZ
w Rwandzie, który desperacko, ale bezskutecznie błagał ówczesnego sekretarza generalnego
ONZ Kofi Anana o przysłanie do Rwandy sił
pokojowych, by powstrzymać rzeź, z równą
desperacją obserwuje dzisiejszą powtórkę
z tamtych wydarzeń. Dallaire, dziś senator
w parlamencie Kanady, ocenia, że granica Sudanu z Czadem zaraz eksploduje. - „Jestem
zdegustowany ślamazarną, niemrawą interwencją Zachodu. Robi mi się niedobrze, gdy to
widzę. Tak samo czułem się opuszczając misję
w Rwandzie. Robimy to samo, co tam.”
„Świat musi działać, by powstrzymać ludobójstwo w Darfurze. Jeśli odpowiedzią będzie
cisza i bezczynność - jak w Rwandzie – będzie
to moralnie niewybaczalne” – pisał w „The
Chicago Sun-Times” Richard Williamson,
przedstawiciel USA w komisji praw człowieka ONZ. Ale nikt się nie kwapi do wzięcia
odpowiedzialności za Darfur. Wszyscy mają
nadzieję, że nowe siły ONZ-Unia Afrykańska
będą wystarczającą reakcją na „największą
katastrofę humanitarną na świecie”.
A Darfur wciąż przypomina piekło.
Magdalena Nagórska/Polska dla Darfuru,
darfur.pl
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Czarny holokaust
Tak nazwał brytyjski tygodnik „Economist” ludobójstwo w Darfurze. Wojna przelała
się do sąsiedniego Czadu i nie widać jej końca.
Przerażający bilans czteroletniego konfliktu:
400.000 ofiar śmiertelnych, 2.5 miliona wypędzonych, setki tysięcy rannych i okaleczonych,
setki tysięcy wegetujących w obozach dla

Cisza i bezczynność
Od ponad czterech lat nie udaje się rozwiązać konfliktu. Rada Bezpieczeństwa ONZ, Unia
Europejska, Unia Afrykańska i USA z osobna
angażowały się w jego zakończenie, ale mało
stanowczo i bezskutecznie. Mimo kolejnych
podpisanych zawieszeń broni codziennie napływają sygnały o kolejnym ataku na ludność
cywilną, o torturowanych i zabijanych kobietach i dzieciach, o palonych wioskach.
W maju 2006 rząd podpisał porozumienie
pokojowe w Abudży (Nigeria) z jedną frakcją
SPLA/M. Większość ugrupowań (a jest ich
kilkanaście) odmówiła podpisania rozejmu
w przekonaniu, że rząd nie chce trwałego,
sprawiedliwego rozwiązania, dzięki któremu
uczciwie podzielonoby władzę i bogactwa
naturalne. Paradoksalnie, po podpisaniu porozumienia przemoc w Darfurze się nasiliła.
Siły rządowe i dżandżawidzi wciąż atakują
ludność cywilną. Rząd w Chartumie zgodził
się na rozlokowanie w Darfurze sił Unii Afrykańskiej, które miały monitorować przestrzeganie porozumienia z Abudży. Ale siły to tylko
nazwa. Źle wyposażone, niedofinansowane,
nie mają uprawnień do powstrzymania rzezi.
Zabiegi ONZ o wysłanie do Darfuru międzynarodowych sił pokojowych po wielu miesiącach przyniosły (kolejną) rezolucję Rady
Bezpieczeństwa o wysłaniu do Darfuru sił
pokojowych w liczbie ok. 26 tys. żołnierzy
i policjantów. Od października ma trwać ich
rozlokowywanie w prowincji. Wcześniej al.Bashir stanowczo się sprzeciwiał wpuszczeniu
międzynarodowych wojsk do Sudanu nazywając to „rekolonizacją” kraju. Minister obrony

Abdel Rahim Mohamed Hussein, ostrzegał:
- „Darfur stanie się cmentarzem dla sił ONZ
i innych obcych kontyngentów.”
Eric Reeves, niestrudzony tropiciel zbrodni
popełnionych przez Chartum, profesor Smith
College w Massachusetts, ocenił: „USA próbuje
straszyć ludobójców z Darfuru, czym oni się
nie przejmują; ONZ usilnie stara się nadać
blasku swojemu nadwyrężonemu wizerunkowi; Unia Europejska i Kanada nie mają nic do
zaproponowania poza pustymi pogróżkami;
Liga Arabska uprawia swoją oportunistyczną
politykę; a Unia Afrykańska tonie w chaosie.
Tymczasem katastrofa humanitarna w Darfurze nabiera niebywałych rozmiarów. Organizacje pomocowe musiały się ewakuować,
zastraszane i napadane przez bojówkarzy. Taki
jest upiorny schemat ludobójczego zniszczenia
Darfuru. I on się nie zmieni, póki nie wkroczą
tam międzynarodowe siły, za zgodą Chartumu
lub bez niej”.
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Dżandżawidzi – diabły na koniach
Powstanie krwawych milicji wiąże się m.in.
z zakończeniem sporu granicznego Czadu
z Libią. Watażkowie z arabskiego plemienia
nomadów Abbala, przychylni Muammarowi
Kadafiemu, musieli uciekać z Czadu, chroniąc się w Darfurze, po części zamieszkiwanym przez członków tej samej społeczności.
W latach 90. dżandżawidzi kontrolowali region,
za zgodą sudańskich władz. Po wybuchu rebelii
Chartum postanowił ją stłumić przy użyciu
dżandżawidów: szkoli ich, finansuje i zbroi.
Prezydent al-Bashir najął „diabły na koniach”
do krwawej rozprawy z afrykańską ludnością.
Ataki na wsie są planowane i koordynowane
przez oficerów armii sudańskiej, dżandżawidzi
mają regularne wsparcie rządowego lotnictwa.
Istnieją niepodważalne dowody, że zbrodnie
popełniane w Darfurze są bezpośrednim skutkiem współpracy milicji z rządem. Dokumenty
zebrali wysłannicy ONZ, prokuratorzy Międzynarodowego Trybunału Karnego, międzynarodowe organizacje pozarządowe, jak Amnesty
International i Human Rights Watch
Dżandżawidżi nie tylko mordują i gwałcą.
Postawiono im jeszcze jeden cel – by ci, którym
udało się uciec, nigdy nie wrócili do swoich
domów. Dlatego zostawiają za sobą spaloną ziemię: burzą domy, niszczą drogi i linie
kolejowe.

uchodźców na granicy życia i śmierci, trwających jedynie dzięki pomocy humanitarnej
świata, dziesiątki tysięcy zgwałconych kobiet
(Amnesty International alarmuje, że gwałty
na kobietach i dziewczynkach stały się jedną
z powszechnych metod wojny). Spalone wsie,
zniszczone pola, zabite lub zagrabione stada
bydła. Co miesiąc w Darfurze umiera 10.000
osób – z głodu, chorób, wycieńczenia.
Konflikt w Darfurze to nie wojna między
żołnierzami, nie obowiązują w niej żadne zasady. Najbardziej cierpią kobiety i dzieci. Ci,
którzy zdołali uciec, tłoczą się w obozach dla
uchodźców, gdzie z patyków i odpadków budują schronienie dla ocalałej rodziny. Ale nawet
w takiej sytuacji sudański rząd nie zaprzestał
swojej morderczej misji. Na teren obozów
wjeżdżają buldożery i niszczą szałasy.
Codziennie kobiety wysyłane są poza obręb obozów po opał i wodę, mimo że stale grozi
im napaść i gwałt ze strony dżandżawidów.
Mężczyźnie grozi kastracja i śmierć.
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– Arabowie zabijają Afrykańczyków-muzułmanów, bo chcą zagrabić ich ziemie.
Podobnie jak na południu, wieloletnie zaniedbania, konflikty etniczne, dyskryminacyjna polityka rządu, marginalizacja złożyły się na
wybuch rebelii w Darfurze. W 2003 rebelianci,
Ruch Sprawiedliwości i Równości oraz Ruch
Wyzwolenia Sudanu, chwycili za broń. Rząd
użył przeciw ludności Darfuru morderczego
arsenału – zatruwanie źródeł wody, bombardowanie ludzkich skupisk, wyżynanie w pień ludności cywilnej, palenie całych wiosek. Uzbroił
i wyszkolił arabskie milicje dżandżawid do
walki z ludnością Darfuru. To bez wątpienia
są czystki etniczne. Rząd w Chartumie chce
doprowadzić do etnicznego ujednolicenia
żyjących tam ludzi. Dlatego, oprócz działań
militarnych, masowo stosowane są przesiedlenia i wypędzenia.

SPRAWIEDLIWY HANDEL
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TINA - There Is No Alternative
„(...) jak to się dzieje, że w Polsce i innych krajach rozwiniętych dochód narodowy wciąż rośnie, technologia podsuwa kolejne
cudowne wynalazki, konsumpcja jest coraz większa, zyski przedsiębiorstw szybują, a jednocześnie ludzie są coraz mniej szczęśliwi,
demokracja jest coraz mniej satysfakcjonująca, populizmy są coraz
silniejsze, terroryzm coraz groźniejszy...?
Jacek ŻakOwski
Próbą odpowiedzi na to pytanie jest zbiór rozmów Jacka Żakowskiego
z czołówką współczesnych intelektualistów.

K

siążka „Anti – TINA. Rozmowa o lepszym świecie i myśleniu” jest
rodzajem podróży do alternatywnych wizji obecnego świata. Rozmówcy zajmują się różnymi dziedzinami nauki, mają odmienne
poglądy i na pozór nic ich nie łączy, mają jednak wspólnego przeciwnika
– jest nim… TINA – There Is No Alternative (z ang. “nie ma alternatywy”)
– nieformalna ukryta ideologia, która w latach 90-tych zdominowała
zachodnie myślenie o polityce i gospodarce, a dziś rządzi światem.
Warto przedstawić poglądy niektórych z nich.
Socjolog Zygmunt Bauman kładzie nacisk na panujący dziś konsumeryzm, „bombę informacyjną”, na brak możliwości przetworzenia tego
wszystkiego, co dzieje się wokół nas, a co za tym idzie, obawę, że każdy
z nas może stać się ludzkim odrzutem w zależności od wiatru polityki
albo gospodarki. Noam Chomsky wyjaśnia styl działania megakorporacji, opierający się na hipokryzji ludzi, którzy nimi zarządzają. Ci ludzie
robią coś dobrego dla innych, tylko wtedy, kiedy służy to tworzeniu ich
własnego wizerunku, i tym swoim skrajnie intensywnym? myśleniem
zarażają zwykłych ludzi. Według Josepha Stiglitza: „rynek handlu może
być najważniejszą instytucją stymulującą rozwój gospodarczy, o ile jest
on dobrze zorganizowany”. Filozof postmodernizmu Richard Rorty

uważa natomiast , że „nie ma niczego takiego jak wojna z terroryzmem”,
a George Soros podaje jej prawdziwe powody – wojna z terroryzmem to
„potwierdzenie i umocnienie amerykańskiej suprymacji”.
Imgvar Kamprad (najbogatszy Europejczyk – „Pan IKEA”) nienawidzi dzikiego kapitalizmu, twierdząc, iż za wszelką cenę szuka on
tylko łatwych i szybkich pieniędzy. Według niego powinna zaistnieć
„kultura korporacyjna”, której istotą byłaby świadomość społecznych
zobowiązań i społecznej misji. Oscar Niemeyer uważa obecne czasy za
zapowiedź rewolucji, a autorka „No Logo” – Naomi Klein namawia do
walki o demokrację. Z kolei Benjamin Barber wytyka fundamentalne błędy
amerykańskiej polityce, a w ślad za nim podąża Ronald Inglehort dodając,
że komponentem sprzyjającym demokracji jest równouprawnienie kobiet,
„ewolucja postaw ku tolerancji dla różnorodności”.
Jak widać, jest to szeroki wachlarz tematów, postaw, opinii, każda
z tych osób poddaje analizie koncepcje, które zostały zbyt łatwo przyjęte
za oczywiste.
Po przeczytaniu tej książki uświadomiłam sobie, jak duże jest niebezpieczeństo i prawdopodobieństwo poddania się przekonaniom kreowanym
przez reklamę, marketing, media. Bez wewnętrznej interpretacji i przy
braku spojrzenia z różnych perspektyw na dany problem nie będziemy w stanie ocenić słuszności postępowania. Wtedy najłatwiej popaść
w intelektualne lenistwo, bierność, stagnację... i tutaj czyha pułapka bycia
manipulowanym. Według mnie, najistotniejszą umiejętnością, której trzeba
się uczyć, jest kreowanie w sobie postaw obywatelskich, dociekliwości,
krytycznego spojrzenia. Nikt nie podał w tej książce gotowych recept na
rozwiązanie globalnych problemów, jednakże znajdujemy w niej cenne
wskazówki, które mogą okazać się pomocne w tworzeniu lepszego świata,
w samodzielnym poszukiwaniu „ukrytych sprężyn losu”.
Każdy z „bohaterów” tej książki kończy rozmowę z nadzieją, że
„w nawet najgorszym kontekście można znaleźć coś budującego” i tego
należy się trzymać!:)
renata GierGieLewicz

Wałbrzyski oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, prezentuje publikację:

Sytuacja prawna organizacji ekologicznych
Publikacja adresowana jest do członków organizacji ekologicznych, a więc tych, do których celów statutowych należy
ochrona środowiska naturalnego, a także do pracowników administracji samorządowej. Autorzy za wiodący środek tej ochrony
uznali działania z zakresu kontroli społecznej administracji publicznej, która wykonuje zadania publiczne w sferze środowiska
naturalnego. Skupiono się w niej na ukazaniu podstawowych prawnych narzędzi tej kontroli, takich jak: dostęp do informacji
publicznej, udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych, udział w gremiach opiniodawczo-doradczych, a także na
źródłach majątku organizacji społecznych oraz podstawowych zagadnieniach tworzenia tych organizacji oraz prawnego nad nimi
nadzoru. Autorzy – członkowie Wałbrzyskiego oddziału Pracowni na rzecz Wszystkich Istot – analizują aktualny stan prawny,
przywołując wybrane orzecznictwo sądów administracyjnych. Książkę uzupełnia indeks cytowanych w pozycji aktów prawnych
oraz orzeczeń sądowych.
Publikacja ta jest darmowa. Bliższe informacje na stronie http://sudety.pracownia.org.pl/
Publikacja powstała w ramach projektu pt.: „Wzmacnianie udziału społeczeństwa w obszarze zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska” współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach programu – Phare 2003 PL2003/004-379.01.01 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju” oraz przez fundację J & S „Pro Bono
Poloniae”.
W województwie lubelskim dystrybucję prowadzi: Towarzystwo dla Natury i Człowieka, ul. Głęboka 8A, 20-612 Lublin, tel.: (81) 743 71 04, oikos@eko.lublin.pl
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