
Zielone Wiadomości: Trudno 
teraz Panią złapać, może 
Pani powiedzieć, jak wygląda 
Pani dzień, tydzień? Czym 
jest Pani zajęta?
Magdalena Środa: Pierwsze 
co robię rano, to idę z psami 
na długi spacer. Psy bawią się, 
a ja gadam z ich właścicielami. 
Rozmowa z ludźmi, którzy ko-
chaja zwierzęta, to dobry po-
czątek dnia. A potem zaczyna 
się szaleństwo. Najgorsze są 
poniedziałek i wtorek, kiedy od 
rana do wieczora mam zajęcia 
na uczelni (w Instytucie Filo-
zofi i UW). Niczego nie traktuję 
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Wywiad przeprowadzony w kwiet-
niu 2009 r. w Nairobi przygotowali: 
Miłka Stępień i Frederic Piqueray  

Jest pani pierwszą kobie-
tą z doktoratem w Afryce 
środkowej i wschodniej. 
Jak się pani czuła, odbiera-
jąc dyplom?
Bardzo dziękuję. To naprawdę 
wielka przyjemność dzielić się 
tymi przeżyciami. Był to rok 
1971. Moment był szalenie 
ekscytujący, nie tylko dlatego, 
że byłam pierwszą kobietą, któ-

ra otrzymała doktorat, ale także 
dlatego, że dyplom wręczył mi 
nasz pierwszy prezydent – Ke-
nyatta. Był bardzo popularny. 
Czułam się fantastycznie. Ale 
– co ciekawe – lokalne me-
dia w ogóle o mnie nie wspo-
mniały. Być może dlatego, że 
przyjechał prezydent i wszyst-
kie przekazy dotyczyły jego? 
Zawsze jednak myślałam, że 
to raczej typowe: kobiety są 
często ignorowane, nawet gdy 
osiągają coś ważnego. 

Proszę nam opowiedzieć o 
problemach ekologicznych 
w Kenii, które doprowa-
dziły do utworzenia Ruchu 
Zielonego Pasa.
Pracowałam wtedy nad dok-
toratem. Wkrótce po rozpo-
częciu badań zdałam sobie 
sprawę, że coś niepokojącego 
dzieje się ze środowiskiem. 
Jednym ze wskaźników było 
brązowienie liści, szczegól-
nie w porze deszczowej, oraz 
znikanie dobrej jakości gleb. 
Częściowo wynikało to z fak-
tu, że w czasach kolonialnych 
usunięto z wielkich połaci 
ziemi pierwotną roślinność, 
przekształcając je w tereny 
rolnicze. Wycięto także nasz 
rodzimy las i posadzono eu-
kaliptus i sosnę – egzotyczne 
gatunki drzew, pochodzące z 
półkuli północnej i południo-
wej, które nie mają takich 
zdolności absorbcji wody oraz 
jej retencji. Prowadzi to do po-
wodzi i wypłukiwania gleb.
W roku 1975 odbyła się pierw-
sza konferencja ONZ na temat 
kobiet. W czasie przygotowań 
do niej – tu, w Kenii – często 
spotykałam się z kobietami ze 
wsi. Narzekały na brak drew-
na opałowego, materiałów bu-
dowlanych, żywności. Zdałam 
sobie sprawę, że większość 
z nich pochodzi z obszarów, 

gdzie wprowadzono uprawy 
komercyjne, takie jak herbata 
czy kawa. W tym celu trzeba 
było oczywiście usunąć mnó-
stwo roślinności, szczególnie 
krzewów, które tradycyjnie 
dostarczały ludziom drew-
na opałowego oraz budulca. 
Pamiętałam z własnego dzie-
ciństwa, że dawniej było tam 
mnóstwo drewna, które moż-
na było zbierać. I tak, łącząc 
te wszystkie obserwacje, zda-
łam sobie sprawę, że trzeba 
coś z tym zrobić. Podczas 
przygotowań do konferen-
cji zaproponowałam innym 
uczestniczkom, czy nie mo-
głybyśmy sadzić drzew. Tak 
narodził się ten pomysł. 

Zasadą działania Ruchu 
Zielonego Pasa jest docie-
ranie do zwykłych ludzi. 
Początkowo sama uczyła 
pani wiejskie kobiety sadzić 
drzewa. Dlaczego właśnie 
kobiety – i dlaczego sama? 
Czy to najlepsza metoda 
wprowadzania zmian?
Współpracowałam wtedy, pod 
auspicjami Krajowej Rady Ko-
biet, z członkiniami rady po-
chodzącym głównie z terenów 
wiejskich. Po drugie – w tej 
części świata to głównie  ko-
biety pracują w polu. 

Avanti Europa!

Agnieszka Grzybek rozmawia  z Danielem 
Cohn-Benditem

Agnieszka Grzybek: Dany, jak oceniasz koń-
czącą się kadencję Parlamentu Europejskie-
go? Co udało się w tym czasie zrobić?

Daniel Cohn-Bendit: To była bardzo burz-
liwa kadencja, niektóre z przyjętych w tym 
czasie rozwiązań prawnych powstawały w 
drodze długich sporów i negocjacji. Ale mam 
wrażenie, Agnieszko, ze dzięki temu więcej 
ludzi w Unii Europejskiej przekonało się, ze 
prawo unijne ma realny wpływ na ich życie. 
Dużym sukcesem Zielonych było wprowa-
dzenie do dyrektywy usługowej poprawki, 
dzięki której nie powoduje ona „równania w 
dół” standardów socjalnych i ekologicznych; 
polscy Zieloni uczestniczyli w tym, więc 
znasz sprawę. Ostatnio udało nam się usu-
nąć z Pakietu Telekomunikacyjnego niebez-
pieczne zapisy, które mogłyby ograniczyć 
dostęp ludzi do internetu. W dużym stopniu 
zajmowaliśmy się powstrzymywaniem szko-
dliwych pomysłów Komisji Europejskiej.

No właśnie, jak oceniasz odchodzącą 
Komisję?
To wyjątkowo zła komisja. José Manuel 
Barroso pod wieloma względami przypomi-
na George’a W. Busha. Był zwolennikiem 
daleko idącej deregulacji rynków fi nanso-
wych, a kiedy deregulacja doprowadziła do 
obecnego kryzysu fi nansowego, nie umiał 
dość szybko zareagować. Komisja Barroso 

Afrykański ruch zielonych Wangari Maathai

Polska – zielony tygrys Europy?

Wangari Maathai – kenijska działaczka ekologiczna i politycz-
na, założycielka partii Zielonych w Kenii (Mazingira). Laureat-
ka pokojowej nagrody Nobla w 2004 r., głównie za działalność 
w Ruchu Zielonego Pasa (Green Belt Movement), który posa-
dził tysiące drzew, co znacząco spowolniło proces pustynnienia 
Kenii. W 2002 roku Wangari Maathai została parlamentarzystką 
w Kenii, osiągając niesamowity wynik: 98% głosów.   
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Rozmowa z  Dariuszem 
Szwedem, ekonomistą, prze-
wodniczącym partii Zieloni 
2004, liderem pomorskiej listy 
CentroLewicy w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego 

Beata Maciejewska: Unia 
Europejska staje się glo-
balnym liderem w działa-
niach na rzecz ochrony 
klimatu i środowiska. Jak 
ocenia Pan na tle Unii 
politykę klimatyczno-ener-
getyczną Polski?
Dariusz Szwed: Rząd nie re-
alizuje żadnej długofalowej 
strategii ograniczenia emisji 
i związanej z tym modernizacji 
gospodarki. Tymczasem Pol-
ska będąc w Unii Europejskiej 
otrzyma z budżetu UE około 85 
miliardów Euro, które mogą zo-
stać wykorzystane na zieloną 
modernizację kraju. Zapropo-
nowałem premierowi Tuskowi 
dziesięć konkretnych rozwią-
zań prowadzących do tego, by 
nasz kraj rozwijał się zgodnie z 
konstytucyjną zasadą zrówno-
ważonego rozwoju. To dawało-
by szansę, by Polska stała się 
zielonym tygrysem Europy. Ta 
szansa nie została dotąd wy-
korzystana. Zbyt często nadal 
bardziej opłaca się niszczyć 
środowisko, niż je chronić. 

Proszę wskazać na kon-
kretne działania, które 
zalecałby Pan polskiemu 
rządowi. 
Jest wiele do zrobienia, choćby 
w budownictwie, transporcie, 
energetyce. Należałoby, na 
przykład, zmienić normy bu-
dowlane tak, by doprowadzić do 
lepszej termoizolacji budynków, 
a co za tym idzie – do zmniej-
szenia emisji zanieczyszczeń. 
Zmienić politykę transportową, 
by opierała się w większym 
stopniu o kolej i miejską komuni-
kację zbiorową. Zainwestować 
w nowe linie przesyłowe, bo 
przez obecną, przestarzałą sieć 
tracimy w niektórych regionach 
kraju nawet do 13 proc. energii 
elektrycznej. Ważne są też udo-
godnienia dla rozwoju sektora 
energii odnawialnych, bo wciąż 
napotyka on na przeszkody 
przy podłączaniu do sieci. 

Czy te inwestycje nie są dla 
Polski za drogie? 
Za drogi jest „szybki” i „tani” 
rozwój, który nie uwzględnia 
np. kosztów zewnętrznych, a 
te są ogromne. Przykładowo 
emisja dwutlenku węgla wyni-
kła ze spalania węgla, to koszt 
około 360 miliardów euro, 
na który składają się m.in. 

koszty leczenia chorób dróg 
oddechowych, oczyszczania 
skażonych rzek, itd. Jeśliby 
się te koszty do gospodarki 
wliczyło, to okazałoby się, że 
gospodarka ledwo zipie. 
Ale w polskiej polityce  liczy 
się szybki zysk, wyszarpnię-
cie kasy z Unii – jak w rekla-
mie PiS, który mówi wprost: 
Więcej dla Polski. Nieważne 
po co, ważne żeby było dużo. 
Tymczasem zielona polityka 
nigdy nie ograniczała się do 
„tu i teraz”. I to jest nasz, Zielo-
nych, najważniejszy przekaz: 
że nie możemy myśleć tylko o 
sobie. Zielony zysk jest długo-
falowy. I coraz więcej ludzi to 
rozumie. Wbrew obecnej poli-
tyce polskiego rządu. 
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Zielona Środa



Eurosceptyczni konserwatyści z dzi-
wacznego tworu, jakim jest Libertas, 
obwożą po Europie polskiego mędrca 
z Europejskiej Rady Mędrców, czyli Le-
cha Wałęsę. Którego, rzecz jasna, wsa-
dziło tam PO.
Jeździ on tam – podobno – żeby po-
przeć wolność oraz dlatego, że „spo-
tkać się może nawet z diabłem”. Pię-
trowy absurd tego wszystkiego jest tak 
absurdalny, że nawet już nie śmieszy. 

Europejska partia przeciw Europie. Wy-
sługujący się jej za niebotyczne honora-
ria fan Europy, Wałęsa... 
Na marginesie jednak przypomina mi 
się pewna historia. Otóż, kiedy modne 
się stało publiczne czołganie się do stóp 
Wałęsy z rozmaitymi hołdami i zapew-
nieniami, że jest największym Polakiem, 
nawet jeśli był Bolkiem, którym oczy-
wiście nie był, pewna żaba też chciała 
podstawić nogę do okucia. Środowiska 
LGTB kupiły Wałęsie kwiatki i postanowi-
ły wręczyć mu w podzięce za to, że wy-
walczył dla nas wolność. Wałęsa oczywi-
ście kwiatów nie przyjął ani spotkać się 
nie zamierzał. Z diabłem tak, ale żeby 
z jakimiś nienaturalnymi zboczeńcami? 
Może trzeba było włożyć do bukietu do-
brze wypchaną kopertę? A może ta wol-

ność nie jest tak całkiem dla nas?
Wszytko jedno. Nie jest moim zamia-
rem wypominanie środowiskom LGTB 
dawnej dobrej woli. Chodzi tylko o to, 
żeby uprzytomnić sobie, że wspólnota, 
do której chcą należeć ludzie, którzy 
nie są nacjonalistami, którym zależy na 
sprawiedliwości społecznej, tolerancji, 
rozsądnym świecie przyjaznym dla na-
tury jest chyba jakaś inną wspólnotą, niż 
ta, dla  której idolem jest Lech Wałęsa. 
Czego przyjemnym aspektem jest to, 
że  nie musimy ani Wałęsy kochać, ani 
się za niego wstydzić. Możemy nawet 
zostać zupełnie obojętni wobec pyta-
nia, czy był Bolkiem, albo czy sikał do 
kropielnicy. Cóż za ulga! Niech tę żabę 
jedzą inni. A my możemy sobie patrzeć, 
jak kolejny raz będą nią wymiotować.  

Rok temu usłyszałam o akcji „Godzina 
dla Ziemi” z ust Reni Jusis, której muzyki 
nie znam zupełnie, ale zaangażowanie 
społeczne cenię i pomyślałam, że przy-
należność zobowiązuje. No więc siedzia-
łam sama w ciemnościach i czułam się 
trochę głupio.... I wtedy przypomniała 
mi się SZARA GODZINA....
„Nie zapalaj jeszcze światła!” – mówiła 
moja mama, kiedy w pokoju zaczynało 
szarzeć... I zaczynała się Szara Godzina 
– czas rozmów i patrzenia w okno, kiedy 
ptaki odlatywały na nocleg na tle kolo-
rowych chmur, dzień już się skończył, a 
wieczór jeszcze nie nadszedł... Pamię-

tam opowieści o nafcie przynoszonej 
w bańce ze sklepiku i o duchach nocy, 
spotykających się z duchami dnia (sama 
już nie wiem, z jakiej to mitologii...) – a 
za oknem zapóźniony gawron pośpiesz-
nie mijał nietoperza... Magiczna godzina, 
czas na poukładanie tego, co się zdarzy-
ło, na rozmowy i myśli o wszystkim i o 
niczym...
„Czemu siedzisz tak po ciemku?”... Rze-
czywiście!... już ciemno.... No to zapal 
światło!....
Dzisiaj też zgaszę swoją energooszczęd-
ną żarówkę i posiedzę sobie po ciemku... 
Ale Dzień Ziemi jest codziennie...

PS: Ktoś ostatnio wzruszał się losem 
biednych staruszków, którzy – gdy po-
drożeje prąd – „będą się musieli zasta-
nawiać, CZY włączyć żarówkę”. Akurat 
oni zawsze zastanawiali się nad tym. 
I nigdy nie przestaną.

podpisuje porozumienia międzynarodowe, 
które znacząco utrudnia walkę z „rajami po-
datkowymi” i zajmuje bezduszne stanowisko 
w negocjacjach handlowych z Krajami Trze-
ciego Świata. Mimo wielokrotnych apeli ze 
strony parlamentu nie zaproponowała też 
poprawek do dyrektywy o delegowaniu pra-
cowników. A poprawki te są konieczne, aby 
powstrzymać nasilający się w ostatnich la-
tach dumping socjalny i zagwarantować, że 
zasada „równa płaca za równą pracę w tym 
samym miejscu” będzie faktycznie obowią-
zywać. Także jeśli chodzi o kryzys klima-
tyczny, polityka obecnej komisji nie jest dość 
zdecydowana. Musimy zmienić tę komisję, 
bo po prostu nie stać nas na kolejne pięć lat 
chowania głowy w piasek.

Co Zieloni będą chcą zrobić w parlamen-
cie w najbliższej kadencji?
Czeka nas walka o dyrektywę o czasie pra-
cy, o dyrektywę o usługach publicznych, o 
dyrektywę o niebezpiecznych chemikaliach. 
Chcemy, by we wszystkich krajach Unii obo-
wiązywały podobne standardy i żeby ogólny 
kierunek polegał na równaniu do góry, a nie 
w dół. Proponujemy tez utworzenie ERENE - 
Europejskiej Wspólnoty Energii Odnawialnej, 
która byłaby narzędziem pogłębionej współ-
pracy i wspierała transformacje europejskich 
gospodarek w bardziej ekologicznym kierun-
ku. To tylko kilka przykładów, chodzi nam 
o to, by odpowiedzią Europy na kryzys był 
Zielony Nowy Ład. 

Co byś powiedział obywatelkom i obywa-
telom państw Europy Środkowowschod-
niej, którzy wydają się w mniejszym 
stopniu zainteresowanitymi wyborami?
Wspólna Europa powstała po to, żeby nie 
było biedy i żeby nie było wojny. Przez kilka 
dekad po wojnie integracja europejska ozna-
czała podnoszenie standardów życia i pracy 
oraz równanie do góry. W ostatnich latach 
ten projekt jest zagrożony. Wskutek prawi-
cowej polityki komisji Barroso standardy 
zaczęły się obniżać i pojawiła się tendencja 
do równania w dół. W Europie jest wiele do 
zrobienia, dlatego ważne jest, żeby w par-
lamencie było jak najwięcej deputowanych 
o prospołecznych i proekologicznych poglą-
dach. Europa potrzebuje waszych głosów!

Szara Godzina...

Bukiet dla Wałęsy

Nie ma wolności bez solidarności, 
nie ma demokracji bez demonstracji 

Jagoda Kłosowska

Takie piękne święto miało być w 20-lecie wy-
borów 4 czerwca: dyplomatyczne uśmiechy, 
ukłony, uściski dłoni. English speaking, dinner 
eating, bon ton, sza po ba.
A tu znowu Ci stoczniowcy: ich śmierdzące 
opony, siermiężne sympatie polityczne, wrza-
ski, krzyki, gumowce, wieczne pretensje o zni-
kające miejsca pracy. O żesz!
Tusk stoi po stronie cywilizacji, stoczniowcy – po 
stronie prymitywizmu. Można więc ich ośmieszyć, 
uczynić „brzydkimi” i niebezpiecznymi, zrobić z 
nich „obcego”. Udowodnić, że są niemile widziani 
w mieście, bo tak wynika z badań opinii publicz-
nej zamówionych przez prezydenta Gdańska. „Nikt 
was tu nie chce, bo jesteście ble” – zdają się mówić 
politycy Platformy do stoczniowców.
Te same słowa usłyszeliśmy my, organizatorzy wie-
cu Reanimacja Demokracji, kilka lat temu od stocz-
niowców, kiedy na placu przed stocznią chcieliśmy 
zorganizować demonstrację „Reanimacja Demo-
kracji” (po tym jak w Poznaniu policja spacyfi ko-
wała Marsz równości). Stoczniowcy nie chcieli nas 
pod stocznią. Prezydent Gdańska też nie. Byliśmy 
dla nich obcy. Nie-cywilizowani. Nie-wpisani w pa-
nującą opcję, dominująca celebrę, mieszczańskie 
gdańskie gusta. Jakaś mniejszość i to ta najbardziej 
obca – spod znaku Zielonych i Kampanii Przeciw 
Homofobii. Ale wystarczyło bez zapowiedzi pójść 
na rozmowę do stoczni,  by po godzinie podpisać 
z Romanem Gałęzewskim, szefem stoczniowej „S” 
piękne porozumienie pt. „Nie chcemy, by stawia-
no nas przeciwko sobie”. O tym, że stoczniowcy 
„szanują postulaty walki o demokrację i wolność 
zgromadzeń w tym postulaty organizatorów wiecu 
(…)”, a organizatorzy wiecu zapraszają na niego 
stoczniowców.
Pokazywali nas potem – mnie – działaczkę partii 
Zieloni  i Gałęzewskiego – szefa stoczniowej „S” 
w wielu gazetach i telewizjach. Pisali, że połączy-
ła nas walka o prawa człowieka, że jeszcze przed 
wiecem dokonaliśmy reanimacji demokracji. Że 
jesteśmy cywilizowani właśnie przez to, że się po-
rozumieliśmy. Że przesunęliśmy granice akceptacji 
„obcego”. I my i oni. Obie strony po jednej stronie – 
po stronie demokracji. Niezłe to było. Polecam.  

Beata Maciejewska 

Kinga Dunin

Pierwsza strona  
„Gazety Wyborczej” 
z 26 – 27 listopada 2005 r. 
Podpis pod zdjęciem brzmi: 
„Gdański plac Solidarności, pomnik 
Trzech Krzyży. Beata Maciejewska z ko-
mitetu organizacyjnego wiecu trzyma w ręku 
tekst  porozumienia. Obok Roman Gałęzewski, 
przewpdniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ 
„Solidarność”
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Monika Paca
Bez rewitalizacji społecznej 
nie byłoby zrównoważonego 
rozwoju, a jedynie krótkotrwały 
wzrost gospodarczy, pogłębia-
jący społeczne podziały. 
Górny Śląsk do połowy lat 80. XX 
wieku był miejscem względnego 
dobrobytu o bardzo silnie ukształ-
towanych wzorcach kulturowych. 
Jednocześnie konsekwencją czar-
nego bogactwa była degradacja 
środowiska oraz utrata zdrowia 
wielu mieszkańców śląskich dziel-
nic, takich jak Bobrek w Bytomiu 
czy Szopienice w Katowicach. W 
okresie ostatnich kilkunastu lat 
Śląsk stał się miejscem drama-
tycznych przemian. W ich efekcie 
z jednej strony pozostały ogromne 
przestrzenie – nieużytki po daw-
nych obiektach przemysłowych i 
zdegradowane dzielnice, z drugiej 
– masa ludzi, którzy utracili pracę i 
stali się trwale bezrobotni. 

Getta wykluczenia...
Spowodowało to, że ich dzielnice 
stały się gettami biedy, a oni sami 
zostali wykluczeni. Skutkiem tych 
przemian był również całkowity 
rozpad ukształtowanych przez 
wieki wzorców kulturowych. Przy-
kładem może być choćby to, że 
w przemyśle ciężkim pracowali 
przede wszystkim mężczyźni, 
zaś kobiety zajmowały się dzieć-
mi i domem. Fakt przypisania 
kobietom ściśle określonych ról 
powodował, że rzadko zdobywa-
ły jakiekolwiek wykształcenie. Nic 
więc dziwnego, że po transforma-
cji, gdy ich mężowie stracili pracę, 
pozostały bez środków do życia i 
– co gorsza – bez szans na za-
trudnienie. W rezultacie poczuły 
się wykluczone podwójnie. 
Kiedy wspólnie z Johannem Bro-
sem zaczynałam w 1998 roku 
działalność społeczną, obraz po-
przemysłowych dzielnic, takich jak 
Janów, Nikiszowiec czy Szopie-
nice, był przygnębiający. Posta-
nowiliśmy skoncentrować nasze 
działania właśnie w tych trzech 
najbardziej zdegradowanych miej-
scach Katowic. Na początku nie 
mieliśmy ściśle określonego planu 
działania. Wiedzieliśmy jedynie, 
że musimy zbudować naszą prze-
strzeń całkowicie od nowa, jednak 
z udziałem mieszkańców tych 

dzielnic, tak aby ją zaakceptowali 
i uznali za swoją.

Przywrócić godność
Rozpoczęliśmy od poprawy estety-
ki obiektów, którymi zarządzaliśmy, 
a właściwie od ich porządnego wy-
sprzątania. Do tych prac zatrudni-
liśmy właśnie ludzi, którzy zostali 
zwolnieni z masowo likwidowanych 
wówczas zakładów pracy. Wiedzie-
liśmy bowiem, że podstawowym 
zadaniem rewitalizacji społecznej 
jest przywrócenie godności tym, 
którzy z chwilą utraty zatrudnienia 
zostali jej pozbawieni – poprzez 
tworzenie nowych, zupełnie od-
miennych miejsc pracy oraz no-
wych wzorców kulturowych.  
W pokopalnianym szybie na pogra-
niczu Janowa i Nikiszowca posta-
nowiliśmy urządzić galerię sztuki 
współczesnej. Już od samego po-
czątku na wszystkie organizowane 
przez nas wydarzenia kulturalne 
zapraszani byli okoliczni miesz-
kańcy. Początkowo ludzie przy-
glądali się naszym działaniom ze 
zdziwieniem i niedowierzaniem, ale 
przyciągała ich muzyka i spektakle 
organizowane na zewnątrz galerii. 
Dziś nie trzeba już żadnych za-
proszeń - mieszkańcy chętnie nas 
odwiedzają. Dla dzieci zorganizo-
waliśmy zieloną przystań – plac za-
baw, a później warsztaty artystycz-
ne, taneczne, półkolonie, kolonie i 
korepetycje. W efekcie wytworzyły 
się między nami prawdziwie przy-
jacielskie więzy, a dzieci otrzymały 
przestrzeń zupełnie odmienną od 
tej, którą znały. Dowiedziały się, co 

to jest kreacja i odpowiedzialność 
za własne poczynania i zrozumiały, 
że mają wybór, a więc i wpływ na 
swoją przyszłość. 
Dzisiaj to już prawie dorośli ludzie. 
Ich bezrobotni, zatrudnieni przez 
nas ojcowie z czasem stali się 
świetnymi rzemieślnikami, uczą-
cymi zawodu młodszych adep-
tów. Przez lata wspólnie z nami 
zrewitalizowali Browar Mokrskich 
w Szopienicach i Galerię Szyb 
Wilson w Janowie. Przywracając 
obiektom dawną świetność, zmie-
niliśmy zarazem ich charakter na 
usługowy, czego efektem było 
powstanie 1300 całkiem nowych 
miejsc pracy. Te postindustrialne 
zabytki stanowią dzisiaj siedzibę 
dla 110 fi rm.

Rewitalizować = ożywiać
Na dwanaście zrewitalizowanych 
w ciągu ostatnich 20 lat śląskich 
obiektów – w tym sześciu w Kato-
wicach - dwa pierwsze i najwięk-
sze to nasze wspólne z mieszkań-
cami dzieło. Zdobyte przez lata 
doświadczenia uświadomiły nam 
konieczność poszerzenia naszej 
działalności o budowę lokalnego 
społeczeństwa obywatelskiego. 
Powołałam zatem Fundację EKO-
ART. Silesia, w ramach której chcę 
ożywić i wesprzeć rewitalizację 
najbardziej chyba znanej, ale i 
zdegradowanej dzielnicy Śląska 
– Nikiszowca. W ramach Funda-
cji, wspólnie z  Adrianem Koło-
dziejczykiem, zorganizowaliśmy 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki  
Naiwnej  „NIKISZ-FOR”. Projekt 
okazał się niezwykle trafi ony: w 
samym tylko wernisażu festiwalo-
wej wystawy wzięło udział około 

dwóch tysięcy osób. Wiele z nich 
było w galerii po raz pierwszy. 
Władze Katowic uznały festiwal 
za jedno z dwunastu największych 
wydarzeń kulturalnych miasta 
i wspierają jego rozwój.A sami 
mieszkańcy Nikiszowca, widząc 
ogromne zainteresowanie mediów 
i turystów zarówno festiwalem, 
jak i dzielnicą, uwierzyli, że sami 
mogą również wpływać na wizeru-
nek tych miejsc. 
Wspólnie z mieszkańcami powoła-
liśmy do życia „Stowarzyszenie Ra-
zem Dla Nikiszowca”, które bardzo 
aktywnie działa na rzecz dzielnicy 
i jej społeczności. Po wielu stra-
conych latach Nikiszowiec zaczął 
znowu powracać do życia. Muszę 
tu podkreślić szczególnie aktywną 
rolę kobiet – to właśnie one, kiedyś 
najbardziej wykluczone, dziś stały 
się głównym motorem zmian  w 
wizerunku dzielnicy. 

Naszym kolejnym celem jest po-
budzenie do działania i samosta-
nowienia społeczności Szopienic. 
Powołaliśmy Grupę Inicjatywną 
Stowarzyszenia dla Szopienic i 
pierwszą naszą akcją było zapro-
szenie na spotkanie z mieszkań-
cami dzielnicy Prezydenta Miasta 
Katowic. Rozpoczynając zmiany 
od rzeczy niewielkich, już mamy 
efekty: Szopienice stają się czyst-
sze, a sami mieszkańcy zabie-
gają o ich upiększenie i budowę 
placów zabaw dla dzieci. 
Jak z tego widać, fundamentalnym 
celem rewitalizacji społecznej jest 
zmiana i wzbogacenie świadomo-
ści ludzi, pobudzenie ich do dzia-
łania, a także zbudowanie wiary 
we własne możliwości i wartość 
kreacji. Działalność społeczna daje 
wiele satysfakcji tu i teraz, choć 
prawdziwe efekty pracy widoczne 
są dopiero po latach.

Witaminy dla Śląska

r e k l a m a  w y b o r c z a

Zdjęcie z lewej - fragment zabytkowego Nikiszowca, z prawej - Browar Mokrskich, szyb windy w budynku C oraz rzeżba A.Sieka i 
J.Tymoszuka. Fotografi e Sławomira Worytko

Galeria Szyb Wilson, wernisaż wystawy „Szkoła Lipska” 
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Mężczyźni – tylko wtedy, gdy jest to 
praca najemna, za pieniądze. Taki 
jest tradycyjny model rodziny. Za-
leżało mi, aby projekt się powiódł, 
dlatego zaangażowałam się w jego 
realizację osobiście. Stało się to dla 
mnie bardzo ważne. Zazwyczaj lu-
dzie wykształceni nie angażują się 
w pracę na roli, wydaje mi się więc, 
że było to dla wieśniaczek zachę-
cające – widzieć, jak ja, kobieta 
wykształcona, na kolanach,  brud-
nymi rękami sadzę drzewa w ich 
interesie. Pomimo więc, że nie było 
to z góry zaplanowane, okazało się 
bardzo dobrą strategią,
Dziś, patrząc wstecz, myślę, że 
rozwój Afryki powinien się odby-
wać właśnie w ten sposób. Więk-
szość ludzi jest u nas na tym po-
ziomie. Pracują na roli i wciąż jest 
to produkcja na własne potrzeby. 
Rozwinięte rolnictwo jest drogie, 
potrzeba na nie dużo środków, 
kapitału. Niewielu na to stać, toteż 
większość pracuje tak, jak praco-
wało się trzydzieści lat temu. Je-

stem przekonana, że to właśnie 
tam należy inwestować, czyli 

w zwykłych ludzi. Edukować ich 
w ich lokalnych językach, dawać 
im umiejętności, zachęcać do 
pracy, a także przeciwstawić się 

kulturze, która stała się obecnie 
dominująca w Afryce: kulturze 
bierności i uzależnienia od pomo-
cy zewnętrznej.

Doświadczyła pani różnych 
form dyskryminacji przez te 
lata: wyrzucono panią z uczel-
ni, później, kiedy w Nairobi 
walczyła pani o lokalny targ, 
pobito panią i wtrącono do 
więzienia... Co dało pani siłę, 
by mimo to kontynuować 
pracę?
Myślę, że miałam dużo szczę-
ścia, ponieważ kształciłam się w 
Stanach Zjednoczonych i Euro-
pie, w latach sześćdziesiątych. 
Był to czas wielkiej aktywności 
studenckiej, walki o prawa czło-
wieka, o pokój, głównie za wzglę-
du na trwającą wtedy wojnę w 
Wietnamie. Także – czas nasilo-
nego ruchu praw obywatelskich, 
prowadzonego przez takich ludzi 
jak Martin Luther King. Miało to 
na mnie ogromny wpływ i kiedy 
wróciłam do Kenii, zapragnęłam 
zobaczyć tu lepszy, sprawiedliw-
szy kraj. Włączyłam się do działa-
nia. Z początku nie dostrzegałam 
związku polityki z ekologią, ale z 
czasem to właśnie Ruch Zielone-
go Pasa otworzył mi oczy na fakt, 
że za zniszczenie środowiska w 
dużym stopniu odpowiada złe za-
rządzanie. Nasz rząd nie respek-
tował praw człowieka, kobiet czy 
środowiska, nie promował rów-
ności. Zamiast się bogacić, coraz 
więcej z nas biedniało, a tylko 
nieliczni stali się bogaci napraw-
dę. Pracowałam z ludźmi biedny-
mi i starałam się dostrzec, w jaki 
sposób mogłabym poprawić ich 
jakość życia. Zrozumiałam, że to 
nie lenistwo, niechęć do pracy czy 
nauki, ale system polityczno-eko-

nomiczny, który stworzyliśmy, był 
odpowiedzialny za ich ubóstwo. I 
właśnie z biedy niszczyli środowi-
sko, od którego byli zależni – cho-
ciażby wycinając ostatnie drzewa 
na opał, co tym bardziej nasilało 
erozję gleby.
Powiązałam dobre rządzenie i re-
spektowanie praw środowiska ze 
zdolnością ludzi do tego, by żyć 
ze sobą w pokoju. System stwo-
rzył bowiem tak wielu biednych, 
tak wielu młodych bezrobotnych, 
iż w rezultacie Kenia stała się kra-
jem bardzo niestabilnym. I choć 
przykro to mówić, sytuacja do 
dziś nie poprawiła się zanadto. 
Niewielki procent ludzi ma kolo-
salne majątki, a ogromna więk-
szość cierpi biedę.  Ludziom brak 
poczucia bezpieczeństwa.  Ta 
niepewność, dodatkowo nakręca-
na przez polityków, bywa bardzo 
niebezpieczna - mieliśmy oka-
zję zaobserwować to w zeszłym 
roku, kiedy doszło do ulicznych 
rozruchów. Zginęli ludzie...

Co uważa Pani za swoje naj-
większe osiągnięcie?
Oczywiście wielkim sukcesem 
było nadanie mi przez Norweski 
Komitet  Noblowski Nagrody Po-
kojowej. Czuję się niezwykle za-
szczycona, że zostałam wybrana 
jako reprezentantka kwestii, któ-
rej dotąd nie doceniano: związ-
ku między stanem środowiska a 
pokojem, na poziomie krajowym, 
regionalnym i globalnym. Od tego 
czasu wiele osób w Afryce zdało 
sobie sprawę, że mnóstwo konfl ik-
tów, które nas dręczą, ma swoje 
źródło w  nieprzestrzeganiu przez 
polityków praw człowieka i w spo-
sobie podziału zasobów kraju. To 
właśnie ci, którzy są dyskrymino-
wani, marginalizowani, wyklucze-

ni, zwykle odwołują się do prze-
mocy, szukając sprawiedliwości. 
Rozsądnie zarządzając zasobami 
ziemi, sprawiedliwie dzieląc się 
nimi, jesteśmy w stanie zapobiec 
lokalnym konfl iktom, które wystę-
pują na całym świecie.

Czy uważa Pani, że kwestie 
środowiskowe są ważniejsze 
dla kobiet niż dla mężczyzn? 
Dlaczego?
Nie, nie sądzę. Ale... w naszej 
części świata to kobiety są bar-
dziej  zależne od podstawowych 
zasobów natury: gleby, lasu, 
wody w rzekach. Jeżeli na skutek 
zniszczenia środowiska występu-
je susza, cierpią kobiety. Kiedy 
brakuje drewna na opał, cierpią 
kobiety. Gdy ma miejsce klęska 
nieurodzaju, ponieważ ingeren-
cja w środowisko była nadmierna, 
cierpią kobiety. Mężczyźni bo-
wiem w poszukiwaniu pracy czę-
sto emigrują do miast, a nawet za 
granicę; kobiety zwykle zostają 
same z dziećmi. Ale być może ko-

biety w krajach rozwiniętych, choć 
nie muszą się bać o elementarne 
przetrwanie, są bardziej wrażli-
we na sprawy ekologii, ponieważ 
troszczą się o jakość życia?
Wszystkim powinno zależeć na 
środowisku, ponieważ każdy z 
nas oddycha tym samym powie-
trzem, pije tę samą wodę i je tę 
samą żywność. Myślę jednak, 
że dla wielu mężczyzn zasiada-
jących przy stołach, gdzie ustala 
się budżety państw i decyduje, na 
co przeznaczyć wydatki, liczą się 
przede wszystkim kwestie obron-
ności, biznes, ekonomia, a nie 
dbałość o środowisko. Spójrzmy 
na przykład na Afrykę – to kon-
tynent, gdzie ma miejsce wiele 
konfl iktów. Państwa są bardzo 
niespokojne, niepewne swojej po-
zycji, dlatego priorytetem są dla 
nich sprawy obronności. Znacz-
nie łatwiej wydadzą pieniądze na 
armię i uzbrojenie niż na ochronę 
lasu, wód, przeciwdziałanie pu-
stynnieniu gleby. Niedawno by-
łam na spotkaniu z uchodźcami 
z Darfuru, mieszkającymi obec-
nie w północnej części Czadu. 
Byłam zaszokowana poziomem 

Z dr Krystyną Słodczyk, kandy-
datką do Parlamentu Europejskie-
go z okręgu dolnośląsko-opolskie-
go, rozmawia Beata Nowak.
Beata Nowak: Z moich obserwa-
cji wynika, że idee ekologiczne 
przyjmują się w naszym społe-
czeństwie z wielkim trudem. Po-
doba nam się ład i porządek u 
Niemców, Finów czy Szwedów, 
ale, poza głośnymi zachwytami 
nic z tego nie wynika. Czy przy-
padkiem nielegalne wysypiska 
i zanieczyszczone rzeki nie są 
naszą specjalnością?

Krystyna Słodczyk: Aby za-
akceptować działania na rzecz 
ochrony środowiska, potrzebna 
jest wiedza, ta bowiem kształtu-
je świadomość ekologiczną. W 
uproszczeniu są to wiadomości, 
które decydują o naszej postawie. 
Wykorzystujemy je w działaniu: 
dbamy o zieleń, ponieważ wie-
my, jak ważną funkcję pełni ona 
w przyrodzie, wiemy, jak długo 
rozkłada się w naturze plastikowa 
butelka, więc podejmujemy wy-
prawę do najbliższego pojemnika 
selektywnej zbiórki odpadów. 

Może wystarczy powiększyć 
liczebnie policję, straż miej-
ską czy też inspekcję ochrony 
środowiska i dać im większe 
uprawnienia?
…i przy każdym Polaku postawić 
strażnika, by pilnował, abyśmy nie 
śmiecili, nie zanieczyszczali, nie ła-
mali? Tego właśnie nie chcemy, tak 
jak nie chcemy mieć państwa poli-
cyjnego, bo naszym zamiarem jest 
żyć w społeczeństwie obywatelskim! 
Wypalaniu traw zapobiega wiedza o 
ekosystemie łąki, a nie strażnik. 
Kiedy zatem należałoby zacząć 

edukację ekologiczną?
KS. Mówi się, że w żłobku, ale 
ja myślę, że to już za późno. 
Generalnie, im wcześniej, tym 
lepiej, nawet w łonie matki, bo 
świadomość zagrożeń i unikanie 
ich wpłynie na zdrowie dziecka. 
Świadomość ekologiczna jest 
niezbędna, aby zaakceptować 
działania na rzecz ochrony śro-
dowiska i przyrody. Prowadzi się 
ją w Polsce w placówkach przed-
szkolnych i szkołach wszelkiego 
typu. 
Może to polska szkoła w naj-
większym stopniu odpowie-
dzialna jest za tak żenująco 
niską świadomość ekologiczną 
naszego społeczeństwa?
Edukację ekologiczną prowadzi się 
w Polsce metodą tzw. ścieżki edu-
kacyjnej. Oznacza to, że nie ma 
osobnego przedmiotu zajmującego 
się tym tematem. A przecież moż-
na by stworzyć lekcje ochrony śro-
dowiska. Mamy dobre podręczniki 
w tej dziedzinie. Co prawda treści 
ekologiczne omawia się na wielu 
przedmiotach: kwaśne deszcze na 
chemii, dziurę ozonową na fi zyce, 
ochronę gatunków na biologii, ale 
to nie wystarcza, bowiem każdy 
nauczyciel robi to jedynie w swoim 
zakresie, a jak wiadomo, fi zykowi 
dziura ozonowa nie jest bliższa od 
teorii kwantowej. Tak wiec nikt nie 
czuje się odpowiedzialny za całość 
nauczania o ekologii i ochronie śro-
dowiska. Myślę, że wprowadzenie 
odrębnego przedmiotu podniosło-
by efektywność nauczania i świa-
domość ekologiczną uczniów. Ten 
przedmiot scalałby treści i dokony-
wał podsumowań.
Czy to znaczy, że ekologia dla 
polskiej edukacji jest nadal 

czymś w rodzaju czarnej magii 
albo – w najlepszym razie – 
przedmiotem rozważań czysto 
teoretycznych?
Ranga edukacji ekologicznej w 
Polsce jest, niestety, bardzo ni-
ska. Niektóre kraje, choćby Stany 
Zjednoczone, wypracowały usta-
wę o edukacji ekologicznej, i to na 
szczeblu federalnym. W Polsce 
mamy jedynie strategię edukacji 
ekologicznej „Przez edukację do 
zrównoważonego rozwoju” oraz 
program wykonawczy owej stra-
tegii, czyli Narodowy Program 
Edukacji Ekologicznej. Pierwszy z 
tych dokumentów został przyjęty 
w 1998 r i zaktualizowany w roku 
2000, a drugi zaktualizowany dwa 
lata później. Ustawa musiałaby 
wskazać środki, z których edu-
kacja miałaby być realizowana, 
natomiast polskie dokumenty są 
traktowane tylko jako wytyczne 
do działań, zaakceptowane przez 
ministra. A nie każdy minister 
MEN jest wielbicielem ekologii. 
W poprzednim rządzie mieliśmy 
wiceministra, który zakazał wcho-
dzenia do szkół przedstawicielom 
organizacji ekologicznych!
Ekologia to tysiące często 
trudnych tematów. Czy starczy 
czasu, by szczegółowo zapo-
znać z nimi ucznia?
Teoria i problemy globalne powin-
ny zostać ustalone w tzw. mini-
mach programowych, natomiast 
pozostała część edukacji powin-
na się skupiać na problemach 
lokalnych. Bowiem każdy region 
ma odrębne problemy: w jednej 
gminie najpilniejszą sprawą do 
załatwienia może być kanalizacja, 
w innej największym problemem 
jest stan wód Bałtyku lub rewalo-
ryzacja starego dworskiego parku. 

Jak zazielenić małych i dużych? 

Afrykański ruch zielonych Wangari Maathai

Graffi ti Dariusza Paczkowskiego „Nie trujcie!” stworzone w ramach projektu edukacyjnego Funda-
cji ARKA skierowanego przeciwko spalaniu śmieci w piecach domowych.            Fot. W. Kłosowski

Radosna manifestacja członków Green Belt Movement na świato-
wym forum społecznym w Nairobi               Fot. Magda Mosiewicz 

Frederic Piqueray z Wangari Maathai 
podczas przeprowadzania wywiadu



procesów pustynnienia tego kra-
ju: coraz bardziej pochłania go 
Sahara. A jednak priorytetem 
Czadu nadal jest obrona. Znaj-
duje się bowiem w stanie wojny z 
Sudanem, a uchodźcy nieustan-
nie przekraczają granicę z jednej 
strony na drugą. Dla prezydenta 
czy rządu tego kraju ministerstwo 
obrony będzie ważniejsze niż mi-
nisterstwo środowiska. Pomimo 
że Sahara pochłonęła kraj i że 
jest to tragedia dla środowiska, a 
w konsekwencji – ludzi. Procesy 
ekologiczne są bardzo powolne 
i widoczne tylko dla niektórych 
z nas, najbardziej zaintereso-
wanych i wrażliwych. I właśnie 
dlatego, że nie są tak widoczne 
i bliskie naszej codzienności jak 
gospodarka czy bezpieczeństwo, 
jesteśmy gotowi je poświęcić – i 
czasami poświęcamy, na własną 
zgubę. Zanim bowiem zdamy 
sobie sprawę, że przeżywamy 
katastrofę ekologiczną, bywa już 
bardzo zaawansowana. Tak jak 
teraz w Czadzie: ludzie umierają, 
zwierzęta hodowlane zdychają, 
źródła wysychają, pola nie obro-
dziły... To bardzo niefortunne, że 
zniszczone środowisko zabija 
powoli. Znacznie bardziej szoku-
je ludzi szybka śmierć na skutek 
wypadku, niż powolna,  spowo-
dowaną stopniową degradacją 
środowiska.

Co oznacza być „zielonym” w 
Afryce? Czy – bardziej precy-
zyjnie – być afrykańską kobie-
tą zainteresowaną sprawami 
środowiska?
Cóż... Kiedy zaczynałam, sytu-
acja była dość dziwna, ponieważ 
nikt nie mógł zrozumieć, dlacze-
go wykształcona kobieta miała-
by marnować czas z prostymi, 
niepiśmiennymi ludźmi i zachę-
cać ich do sadzenia drzew. Ale 
to miało miejsce we wczesnych 

latach siedemdziesiątych. W tej 
chwili znacznie więcej ludzi zdaje 
sobie sprawę, że to, co robiłam, 
było niezwykle ważne. Poza tym 
jestem z wykształcenia biolożką, 
a biologia mówi o naturze, o tym, 
czym są systemy przyrodnicze, 
od czego zależy ich stabilność i 
zmiana, jakie są nasze z nimi po-
wiązania, w jaki sposób jesteśmy 
od nich zależni, by przetrwać. 
Kiedy to zrozumiemy, bycie „zie-
lonym” jest niemal naturalne. I 
równie naturalne było dla mnie – 

nawet jeśli nie określałam się jako 
„zielona”, ponieważ to określenie  
pojawiło się znacznie później.
Myślę, że wielu ludzi inspiruje 
dziś to, co zrobiliśmy przez ostat-
nie 30 lat. Spotykam się z mnó-
stwem młodych osób, mężczyzn i 
kobiet, którzy bardzo się przejmu-
ją sprawami środowiska i aż się 
palą, aby coś robić. Szczególnie 
chętne i wrażliwe są kobiety. Na-
reszcie ludzie rozumieją, ze nie 
zwariowałam, że to sprawa waż-
na dla nas wszystkich.  

Czy jest coś szczególnego, 
co chciałaby Pani przekazać 
ludziom w Polsce?
Kilka miesięcy temu byłam w Po-
znaniu na konferencji COP doty-
czącej zmiany klimatu. Pokocha-
łam Poznań – to piękne miasto. 
Tuż przedtem zostałam zapro-
szona przez byłego prezydenta 
Lecha Wałęsę, który również jest 
laureatem Nobla. Nie zdołałam 
skorzystać z zaproszenia, ale było 
to bardzo ekscytujące – znaleźć się 
w Polsce, gdzie ruch Solidarności 
zapoczątkował procesy, które za-
owocowały upadkiem muru pomię-
dzy Wschodem i Zachodem. Nam, 
którzy walczyliśmy o bardziej de-
mokratyczne państwa tu, w Afryce,  
dodawało to wówczas siły i poma-
gało realizować nasze własne ma-
rzenia. Wiem, że gdyby nie Lech 
Wałęsa, gdyby obywatele Polski 
nie dołączyli do Solidarności i nie 
powiodłoby się otwarcie Wscho-
du na demokrację, pewnie do tej 
pory byśmy walczyli, gdyż byliśmy 
częścią tej konfrontacji między 
Wschodem a Zachodem. Dlatego 
z sentymentem wspominam tamte 
wydarzenia. Obecnie miałam moż-
ność odwiedzić Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
byłam na Wydziale Biologii, rozma-
wiałam z ludźmi w Collegium Bio-
logicum... Było to dla mnie bardzo 
miłe przeżycie i z wielką sympatią 
myślę o Polsce i Polakach. Wiem, 
że zimy są u was mroźne i jeste-
ście bardzo zależni od węgla, by 
móc ogrzać swoje domy, ale bar-
dzo się staracie zmniejszyć emisję 
CO2. Wiem również, że staracie się 
chronić lasy. Choć w Polsce jest ich 
wiele, nadal prowadzi się kampa-
nię sadzenia drzew; powiedziano 
mi, że stanowi to część Kampanii 
na rzecz Miliarda Drzew na Świe-
cie. Walczymy więc razem! W przy-
szłym roku w Kopenhadze spróbu-
jemy wspólnie zająć się problemem 

ochrony lasów. Szczególnie ważne 
są lasy Kongo - wraz z tymi w Ama-
zonii i w południowo-wschodniej 
Azji tworzą pas lasów tropikalnych 
niezwykle istotny dla rozwiązania 
problemu globalnego ocieplenia. 
Musimy też zwrócić się w stronę 
nowoczesnych, odnawialnych źró-
deł energii, tak by nie emitować tylu 
gazów cieplarnianych do atmosfe-
ry. Trzeba przekonać do tego ludzi, 
pokazać im alternatywę: nie powin-
ni się bać, że stracą miejsca pracy. 
Oto więc moje przesłanie dla ludzi 
w Polsce: podziwiamy was, dzięku-
jemy wam za pracę, szczególnie 
za Solidarność. I mamy nadzieję, 
że nie przestaniecie wspierać walki 
z globalnym ociepleniem.

Bardzo dziękuję za rozmowę.
Było mi bardzo miło.

Miłka Stępień – urodzona w Kalulu-
shi (Zambia) w 1978 r. Absolwentka 
fi lologii angielskiej i kulturoznawstwa 
afrykańskiego. Jest nauczyciel-
ką w Zespole Szkół Budowlanych 
w Koninie, uczy również języka an-
gielskiego w łódzkiej Wyższej Szko-
le Humanistyczno-Ekonomicznej, 
oddział koniński. Współorganizator-
ka Festiwalu Filmów Afrykańskich 
„Afrykamera” odbywającego się 
corocznie w kilku miastach Polski. 
Członkini Zielonych 2004.

Niektóre województwa opracowały 
programy edukacji ekologicznej, 
m.in. ma go województwo dolnoślą-
skie. Są jednak regiony, w których 
programy edukacji ekologicznej nie 
istnieją, np. w województwie opol-
skim. Efektem jest brak podsta-
wowej wiedzy na temat powiązań 
przyczynowo-skutkowych między 
działalnością człowieka a zmiana-
mi w środowisku. Niedawno uka-
zał się raport Instytutu na Rzecz 
Ekorozwoju o świadomości wpływu 
zmian klimatycznych na występo-
wanie zjawisk ekstremalnych, np. 
powodzi i huraganów. Nawet wielu 
z tych ludzi, którzy doświadczyli po-
wodzi w 1997 roku czy huraganu w 
roku 2008, nie zdaje sobie sprawy 
ze związku między zanieczyszcze-
niem środowiska a zmianami kli-
matycznymi.
Powszechnie wiadomo, że eduka-
cja nie kończy się na szkole. Jak 
w inny sposób można docierać 
do ludzi z „zielonymi” ideami?

Ważna jest edukacja nieformalna, 
czyli to, czego człowiek dowia-
duje się z prasy, radia, telewizji, 
fi lmów, internetu, gier komputero-
wych, wystaw, odczytów, książek, 
spotkań, piosenek itd. Edukacja 
nieformalna powinna być spójna z 
edukacją formalną, a nie nastawio-
na na sensację, bo społeczeństwu 
potrzebna jest przede wszystkim 
rzetelna wiedza. To ona kształtuje 
postawę proekologiczną i wrażli-
wość na problemy środowiska.
Jak oceniasz stan świadomości 
ekologicznej Polaków?
KS: Stan ten ocenia CBOS oraz 
Instytut na Rzecz Ekorozwoju przy 
pomocy specjalnych badań an-
kietowych. Niestety, świadomość 
ekologiczna nie wzrasta tak, jak 
byśmy tego chcieli, a czasem na-
wet maleje. Ma to zapewne duży 
związek z  naszą sytuacją eko-
nomiczną. Ale kształtuje się duża 
grupa proekologicznych miesz-
kańców miast. Członkowie tej 

grupy są w większości lepiej wy-
kształceni niż reprezentanci grup 
nieekologicznych. Nadal martwi 
stan świadomości mieszkańców 
wsi. Czy naprawdę musimy utra-
cić możliwości bliskiego kontaktu z 
przyrodą, aby docenić jej walory?
Co obecnie można zrobić, by-
śmy w tej kwestii zaczęli przy-
pominać Finów czy Szwedów?
Oczekuję wsparcia ze strony rzą-
du, a już na pewno zaprzestania 
wszelkich działań deprecjonują-
cych edukację ekologiczną i eko-
logów. Oczekuję też współpracy 
międzynarodowej, bo zagrożenia 
ekologiczne mają zasięg globalny, 
kontynentalny i/lub regionalny. Nie 
możemy w Polsce zapominać o 
rozwoju zrównoważonym, a obser-
wując aktywność rządu lub sejmu, 
mam wrażenie, że chociaż zrów-
noważony rozwój widnieje jako 
zapis w Konstytucji RP, to często 
traktuje się ten zapis jako martwy. 
Sprawa Rospudy także nie była 

dobrą lekcją edukacji ekologicznej 
– im mniej takich konfl iktów, tym 
lepiej. Trzeba nadać tej edukacji 
odpowiednią rangę, powiązać ją 
z problemami lokalnymi, włączać 
społeczeństwo do działań na rzecz 
ochrony środowiska. Edukacja 
ekologiczna jest czynnikiem deter-
minującym obywatelską postawę i 
w efekcie tworzy tzw. obywatelskie 
społeczeństwo. Wpływa też inte-
grująco na społeczeństwa wielo-
etniczne i wielokulturowe. Ma to 
szczególne znaczenie tam, gdzie 
mamy ludność autochtoniczną i 
napływową, tak jak w wojewódz-
twach dolnośląskim i opolskim.
W ostatnich czasach wyraz 
„ekolog” – przynajmniej w Pol-
sce – kojarzy się często z czymś 
raczej negatywnym, np. „eko-
log-oszołom” lub „fanatyczny 
ekolog”. Jak to zmienić?
Przede wszystkim dobrze byłoby 
zmienić język, którym mówi się o 
problemach przyrody i ochrony 

środowiska. Zamiast – pejora-
tywnie – o „ ekologach”, należy 
mówić o bezpieczeństwie ekolo-
gicznym kraju, tak jak mówi się o 
bezpieczeństwie militarnym czy 
energetycznym. Bezpieczeństwo 
ekologiczne jest determinantą 
stanu naszego zdrowia i jakości 
naszego życia. Bezpieczeństwo 
ekologiczne wpływa także na stan 
polskiej gospodarki i najwyższy 
czas, by o tym rzetelnie nauczać.
Dziękuję za rozmowę.
Dr Krystyna Słodczyk – biolożka 
ze specjalizacją ekologiczną. Ad-
iunkt na Politechnice Opolskiej i w 
Wyższej Szkole Zarządzania i Ad-
ministracji w Opolu. Wykłada przed-
mioty: gospodarka ekologiczna, 
zarządzanie ochroną środowiska, 
biologia środowiskowa. Animatorka 
ruchów ekologicznych i feministycz-
nych.  Muzeum Śląska Opolskiego 
prowadzi spotkania pod nazwą Sa-
lon Zielonej Myśli. Członkini Rady 
Krajowej partii Zieloni 2004

Kobiety z Green Belt Movement przygotowują sadzonki drzew; ta 
ważna praca wzmacnia ich społeczną pozycję.     Fot. M. Mosiewicz
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Państwo jest po to, żeby chronić 
nasze prawa i wolności. W dobrze 
urządzonym państwie posiadanie 
przez nas praw jest czymś oczywi-
stym jak wschód słońca, a nie przy-
wilejem. Nic nie warte jest państwo, 
z którym obywatele i obywatelki mu-
szą o swe prawa walczyć. 
W dobrze urządzonym państwie 
z ochrony swoich praw i wolności 
korzysta każdy. Ale korzystanie z 
wolności przez jednych może prze-
cież naruszać wolność innych: jeśli 
ja zażywam moich swobód bez 
ograniczeń, ty możesz poczuć się 
zagrożony. Zadaniem państwa jest 
zatem takie manewrowanie waha-
dłem wolność – bezpieczeństwo,  
by każdy z nas mógł być sobą nie 

krzywdząc innych. 
Jednym z kluczowych praw człowie-
czych jest prawo do wolności wyzna-
nia. Wyznanie – sprawa delikatna i 
trudna: kształtuje naszą wizję świata 
od fundamentów, pozostając jedno-
cześnie sprawą intymną. Uchyla się 
przed ocenami rozumu i takie chce 
pozostać. Wyznanie rozpala w nas 
gorącą potrzebę uznawania tego w 
co sami wierzymy za ważniejsze, 
niż to, w co wierzą inni, uznawania 
w sposób ostateczny, bo – nie da 
się wyznania ani negocjować, ani z 
nim dyskutować. 
Zadaniem państwa w sferze wy-
znań religijnych jest dbałość o to-
lerancję, o osadzenie tolerancji w 
kulturze. Każdy z nas musi mieć 
prawo wierzenia w takich bogów 
i boginie, jakich sobie wybierze, 
i nikt nie może z tego wywodzić 
swojej wyższości nad innymi. 
Ochrona praw wyznaniowych 
jest pracą na przekonaniami lu-
dzi, a nad przekonaniami pracuje 
się, dając dobry przykład własny. 
Oczekujemy więc od państwa, 
że będzie miało równy, neutralny 
dystans do każdego z wyznań. I 
właśnie ta neutralność będzie na-
szą wartością wspólną. 
Ludzie szczęśliwi częściej gotowi 

są współpracować dla dobra wspól-
nego, podczas gdy nieszczęśliwi 
częściej skupiają się na sobie. Pro-
blemem jest więc religijność sfru-
strowana, zbolała, melancholijna. 
Taką religijność znamy wszyscy: 
religijność, która nie potrafi  przebo-
leć utraty swego kulturowego prze-
wodnictwa i dla 
obrony status quo 
gotową sięgnąć po 
broń przeciw inno-
wiercom i bezboż-
nikom. Religijność 
okopująca się 
przez zagrożenia-
mi, bywa śmiertel-
nie niebezpieczna, 
o czym dobrze wie-
dzą mieszkańcy 
Belfastu, Serebrnicy czy indyjskiego 
stanu Orisa... Jeżeli mamy się nie 
pozabijać, religia musi odprawić do 
końca żałobę i wrócić do radości.
Miarą dojrzałości demokracji jest, 
między innymi, zdolność cieszenia 
się z wielobarwności religijnej: nie 
od dziś wiadomo, że społeczeń-
stwa najbardziej kreatywne, to 
społeczeństwa różnorodne, które 
w każdej sytuacji kulturowej potra-
fi ą otwierać perspektywę dialogu. 
Społeczeństwa monokulturowe są 
ksenofobiczne. Obywatele i obywa-
telki tych społeczeństw nieustannie 
będą węszyć spisek. Podstawowym 
motywem, które porządkuje myśle-
nie w społeczeństwie monokulturo-
wym, będzie strach: strach przed 

nowością, strach przed innym, 
przed obcym, przez przyznaniem, 
że nie jesteśmy wszyscy identycz-
ni. Strach jest w każdym przypadku 
efektem niewiedzy, społeczeństwo 
strachu jest zatem społeczeństwem 
niewiedzy. 
Jak pisał jeden z kluczowym fi lozo-

fów religii, Rudolf 
Otto, wobec sa-
crum odczuwa-
my jednocześnie 
emocje strachu i 
fascynacji i to te 
emocje budują 
naszą religijność. 
A religijność to 
ważne źródło siły 
strachu politycz-
nego. Łatwo jest 

bowiem siać panikę, że oto przyjdą 
inni, z inną wiarą i zabiorą nam na-
szą wiarę. Państwo, które dopusz-
cza takie praktyki, jest państwem 
chorym. Państwem domagającym 
się operacji chirurgicznej otwierają-
cej wyobraźnię.  
Zbyt wiele krzywd dokonano w imię 
religii, by w dalszym ciągu można 
było z czystym sumieniem eska-
lować schemat polak-katolik. Nie 
katolicyzm jest interesem wspól-
nym Polaków; dobrem wspólnym 
Polaków jest równość pod ochroną 
neutralnego państwa.
Powstaje pytanie, czy możliwe jest 
państwo religijne spełniające po-
stulat tolerancji? Czy może istnieć 

państwo wyznaniowe a zarazem 
– równościowe, dialogiczne, racjo-
nalne i demokratyczne? To pytanie 
ważne w Polsce, w której elementy 
państwa wyznaniowego są prze-
cież coraz wyraźniej obecne. Otóż 
równość w takim państwie to uto-
pia. Można w nim ogłosić „równo-
uprawnienie”, ale realnej równości 
realizować w nim się nie da. Nie da 
się w nim nawet dostrzec \potrzeby 
równości i dialogu. Dialog to wspól-
na drogą, na której widzimy to 
samo. Jak iść nią z kimś, kto widzi 
tylko to, co mu widzieć wolno? On 
zaraz potknie się o kamień i będzie 
uparcie przekonywał, że kamienia 
tam nie ma. Budowanie państwa, 
z ludźmi widzącymi rzeczywistość 
fundamentalnie inaczej, niż widzi 
ją rozum, jest zawsze skazane na 
porażkę. 
I rzecz nie w tym, żebyśmy teraz 
wyrzucili księży na księżyc, ale 
żebyśmy mogli razem myśleć o 
republice, owej „rzeczy wspólnej”, 
w której każdy może mieć swoją 
ścieżkę: wiary, nauki, poezji, głu-
poty, czy – czego tam sobie zaży-
czy. Tymczasem nasze państwo 
zamiast chronić taką wolność w 
różnorodności, podporządkowuje 
coraz więcej spraw interesowi ka-
tolików, ale – paradoksalnie – o to, 
czego chcą katolicy, nie pyta wcale 
samych katolików, tylko instytucji 
ich kościoła. To z pewnością nie 
buduje perspektywy dialogu. 

PAŃSTWO A RELIGIA 
Perspektywa praw i wolności

Magda Mosiewicz
Dziesiątki razy dziennie słyszymy 
z ust polityków i dziennikarzy tę 
samą mantrę: autostrady, auto-
strady, autostrady. I to praktycz-
nie wyczerpuje temat transportu. 
Własciwie wszyscy są już prze-
konani, że autostrady są celem 
samym w sobie.
Tymczasem nam wydaje się, że 
celem powinien być rozwój, bez-
pieczeństwo, zdrowie, komfort 
i jakość życia. Owszem drogi 
są jednym ze środków. Ale są i 
inne - w wielu wypadkach bar-
dziej adekwatne do celu srodki. 
W mieście jest to metro, szybki 
tramwaj (mamy dobre przykla-
dy z Poznania i Krakowa), sieć 
ścieżek rowerowych. Między 
miastami i miasteczkami, a także 
między państwami: pociągi - pod 
warunkiem, że jeżdżą szybko i o 
racjonalnych porach oraz że cena 
biletu nie wynosi jednej dziesiątej 
pensji.
Doświadczenia z całego świata 
pokazują, że im więcej dróg, tym 
większy ruch (i tym mniej miejsc 
parkingowych - miasta nie są z 
gumy). Wszyscy chcielibyśmy 
żyć bez korków, bez wypadków, 
bez codziennej dawki frustracji i 
agresji. Ale samymi drogami tego 

nie osiągniemy. Potrzebne są al-
ternatywy.
Michael Cramer, europoseł z Nie-
miec, konsekwentnie promuje 
ekologiczne rozwiązania. Szcze-
gólnie nacisk kładzie na miedzy-
narodowe połączenia kolejowe i 
odbudowanie komunikacji między 
Wschodem a Zachodem Europy.
Na jego stronie internetowej mo-
żemy przeczytać, że przed wojną 
trasę Berlin - Wrocław można było 
przejechać pociągiem w dwie i pół 
godziny. Dzisiaj w sześć!!!  Z Berli-
na do Tallina jedzie się obecnie 60 
godzin, przesiadając się dziwięć 
razy. W 1935 roku podróż koleją 
parową na tej trasie zajmowała 27 
godzin - ponad połowę krócej.
Ślady zelaznej kurtyny wciąż ist-
nieją. Tymczasem ludzie po obu 
jej stronach chcą się komuniko-
wać. Brandenburscy i zachodnio-
pomorscy Zieloni co roku organi-
zują jednodniowy rajd rowerowy 
wzdłuż granicy. Oglądamy wciąż 
nieodbudowane od wojny mosty, 
urywające się tory.
Przywrócenie szybkich, wygod-
nych połaczeń nie jest  zabloko-
wane przez brak funduszy. Unia 
Europejska wpisała sieć między-
narodowych kolei do swoich prio-
rytetów. Brakuje jednak woli krajo-

wych decydentów, zafi ksowanych 
na temacie dróg. Wytyczanie tra-
sy Rail Baltica do Helsinek zaczę-
ło się dopiero po zablokowaniu 
pierwotnego wariantu Via Balti-
ca przez Dolinę Rospudy - choć 
można było to zrobić lata temu.

Niestety pociąg, tramwaj, rower 
wciąż kojarzą się różnym „wła-
dzom” z biedą, a im marzy się 
prestiż. Czy Polak choć czasem 
mógłby być mądry przed szko-
dą? Hałas, spaliny, wypadki i po-
głębiające się zmiany klimatu nie 

dodają nam prestiżu. Dziś o po-
ziomie cywilizacji świadczy stan 
środowiska, zdrowie i dlugość 
życia, a nie ilość wylanego beto-
nu. Czas na zmianę priorytetów. 
Mniej trucia, więcej przyjemności 
z życia (także w podroży).

Transport z głową

Rzecz nie w tym, żebyśmy 
teraz wyrzucili księży na 
księżyc, ale żebyśmy mogli 
razem myśleć o republice, 
owej „rzeczy wspólnej”, w 
której każdy może mieć 
swoją ścieżkę: wiary, 
nauki, poezji, głupoty, czy – 
czego tam sobie zażyczy. 

Rajd rowerowy Iron-Curtain Trail Ahlbeck – Świnoujście, 2 maja 2009 roku. Od lewej stoją: Ewa Koś, 
Michael Cramer, Karolina Jankowska, Aleksandra Łukaszewicz           Fot. Oliver Műnchhoff
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Radosław Gawlik
W ciągu najbliższych kilkunastu 
lat wielkie koncerny oraz bogaci, 
prywatni inwestorzy mogą wykupić 
miliony hektarów ziemi w ubogich 
krajach, utworzyć tam gigantycz-
ne latyfundia i tym samym zapo-
czątkować epokę agrarnego neo-
kolonializmu, który zmusi ludzi do 
niewolniczej pracy i zniszczy bez-
cenne ekosystemy.
Mieszkańcy Chin, Indii, Korei, Emi-
ratów Arabskich i innych szybko 
bogacących się krajów chcą jeść 
więcej i lepiej. Wielu z nich, szcze-
gólnie starszych wiekiem, dobrze 
pamięta niedawne lata głodu. Dla-
tego też, jednym z najpilniejszych 
zadań stojących przed rządami tych 
państw jest trwałe ustabilizowanie 
wewnętrznego rynku żywności. 
Na przełomie ubiegłego i obecne-
go wieku, naukowcy z tych państw 
policzyli, iż nie starczy im własnej 
ziemi (której czasem prawie wcale 
nie mieli, jak np. bogate w ropę i gaz 
niektóre kraje Zatoki Perskiej) do 
wykarmienia swych obywateli. Nic 
więc dziwnego, że rządy, a czasem 
też i koncerny, wysyłają emisariuszy 
w różne zakątki naszego globu, w 
poszukiwaniu atrakcyjnej ziemi rol-
nej. W różnych krajach świata do-
chodzi do wielu transakcji zakupu 
lub wieczystej dzierżawy gruntów 
uprawnych. Koreańskie Daewoo 
dzierżawi 1,3 mln ha gruntów na 
Madagaskarze (połowę dostęp-
nych) pod uprawę kukurydzy i palm 

olejowych,  Chińczycy – 1 mln ha w 
Kongu pod palmy olejowe, 100 tys. 
ha w Zimbabwe pod kukurydzę, 0,5 
mln ha w Laosie pod ryż i maniok, 
Egipt – 840 tys. ha w Ugandzie pod 
kukurydzę, Kuwejt i Katar –  2,5 mln 
ha w Kambodży pod ryż, drzewo 
kauczukowe i palmy olejowe, zaś 
saudyjskie konsorcjum Bin Laden 
Group – 1,6 mln ha w Indonezji pod 
uprawę ryżu, kukurydzy, sorgo, soi i 
trzciny cukrowej. 
Ale to tylko wierz-
chołek góry lodo-
wej odnotowany 
na początku 
2009 roku. Agre-
sywny wyścig po 
żyzne grunty w 
biednych krajach 
określony został 
mianem „agrar-
nego neokolo-
nializmu”. FAO 
– organizacja żywnościowa ONZ 
była bezradna, choć niejednokrot-
nie alarmowała, widząc zagrożenie 
dla światowej równowagi. Jej szef 
stwierdził: „Wszystko zmienia się 
tak szybko, iż nawet nie jesteśmy w 
stanie zebrać danych”. 
Jak tak dalej pójdzie, już za kilkana-
ście lat obraz naszej planety zmieni 
się nie do poznania. Z jednej stro-
ny powstaną bogate elity, z drugiej 
– żyjący w slumsach biedacy. Ci 
pierwsi będą pilnować ziemi „boga-
tych wujków”, gdzie produkowana 
będzie żywność i biopaliwa – cen-

ne towary strategiczne. Ci drudzy 
będą żyć na łasce bogaczy. Na 
domiar złego ucierpi środowisko. 
Przestrzeń rolnicza  różnorodnych 
obszarów wiejskich zostanie trwale 
zdewastowana, bowiem dotychcza-
sowe zróżnicowanie upraw i krajo-
brazów zastąpi się monokulturami 
kukurydzy, soi, trzciny cukrowej czy 
palm olejowych. Zwiększy się erozja 
i chemizacja, ponieważ monokultury 
będą bardzo podatne na szkodniki. 
Pestycydy i herbicydy zatrują gleby i 
wody. Większość ludzi pozbawiona 
pracy na roli przez wprowadzony 

przemysł rolny bę-
dzie wegetować na 
wsi lub w podmiej-
skich dzielnicach 
biedy. Znikną milio-
ny hektarów lasów 
deszczowych – płuc 
Ziemi, a w ich miej-
sce powstaną upra-
wy. Zginą tysiące, 
jeszcze nawet nie 
odkrytych gatunków 
roślin i zwierząt.

 Ta wizja świata za 20 lat jest bar-
dzo realna. Wszystkie dane doty-
czące kupowanej ziemi oparte są 
na już zawartych lub właśnie nego-
cjowanych transakcjach. Trzeba tu 
dodać, że nie tylko rządy i koncer-
ny włączyły się do tego wyścigu o 
ziemię. W Patagonii kupują ją mi-
liarderzy tacy jak: Ted Turner, Matt 
Damon, Richard Gere czy bracia 
Benettonowie, którzy już w latach 
90. wykupili tam 900 tys. ha za-
kładając gigantyczne latyfundium. 
Także tam miliarder i fi lantrop, 
George Soros posiada grunty pod 

uprawy przeznaczone na biopa-
liwa, a jego partner z Funduszu 
Inwestycyjnego Quantum – Jim 
Rogers  niezmiennie powtarza: 
Inwestujcie w gospodarstwa! Inwe-
stujcie w ziemię! To hasło w dobie 
kryzysu i zachwiania dotychczaso-
wych rynków inwestycyjnych może 
znaleźć wielu naśladowców. Bank 
Morgan Stanley już wykupił 40 tys. 
ha, a rosyjski fundusz hedgingowy 
– 300 tys. ha ziemi na Ukrainie. 
Szef FAO twierdzi: „Ceny gruntów 
rolnych są obecnie tak niskie, że w 
perspektywie długoterminowej to 
dobry interes (…) Biedne kraje, które 
są gorzej poinformowane o cenach 
zostaną wykorzystane i sprzedadzą 
bardzo szybko swoje dobra”.
Zagrożenie nie dotyczy tylko grun-
tów rolnych, ale także światowych 
obszarów leśnych. W obecnym 
systemie gospodarki wolnorynko-
wej nic nie powstrzyma wycinki 
puszcz tropikalnych, które  chronią  
równowagę klimatyczną naszej 
planety. Krótkoterminowy rachunek 
łatwych zysków mówi dziś, że 1 ha 
lasu deszczowego zamieniony na 
plantację palmy olejowej przynosi 
10 – 15 razy więcej (ok. 5 tys. dol. 
rocznie) niż pozyskane z niego 
drewno. Paradoks polega na tym, iż 
olej palmowy wykorzystywany jest 
jako paliwo odnawialne w pojaz-
dach. W nikłym stopniu rekompen-
suje to jednak zastępowanie lasów 
tropikalnych – najbogatszych eko-
systemów Ziemi – monokulturami 
rolnymi produkującymi biopaliwo. W 
2008 r. wyrąb lasów Amazonii przy-
brał rekordową skalę. Konwencję o 
ochronie  klimatu i bioróżnorodności 

z jej celem powstrzymania utraty 
gatunków roślin i zwierząt do 2010 r. 
należy dziś wyrzucić do kosza. 
Czasem pojawiają się zielone jaskół-
ki, przez niedowiarków zwane „eko-
terrorystami”. Próbują one (od lat 
80. ubiegłego wieku) przeciwdziałać 
niszczeniu lasów wykupując je na 
cele ochrony przyrody. Odnoszą 
nawet lokalne sukcesy, jak choćby 
Word Land Trust, który  zebrał po 30 
euro (równowartość 2000 m2 lasu 
!!!) od  tysięcy osób na zakup 150 
tys. ha lasu w celu ochrony słoni w 
Indiach. Jednak takie działania są 
przysłowiową kroplą w morzu wo-
bec błyskawicznie postępującego 
agrarnego neokolonializmu.  

Radosław Gawlik, b. wicemini-
ster ochrony  srodowiska, członek 
Rady Krajowej  partii Zieloni 2004

Wyścig po ziemię

Szef FAO twierdzi: „Ceny 
gruntów rolnych są obec-
nie tak niskie, że w per-
spektywie długoterminowej 
to dobry interes (…) Bied-
ne kraje, które są gorzej 
poinformowane o cenach 
zostaną wykorzystane i 
sprzedadzą bardzo szybko 
swoje dobra”
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tak serio, jak tych zajęć. Mam 
świetnych studentów, stanowią 
oni główne źródło mojego życio-
wego optymizmu. Biorę udział w 
ogromnej ilości spotkań, konfe-
rencji, wykładów, paneli, debat. 
Nie wiem dlaczego przyjmuję 
tyle zaproszeń. Albo nie umiem 
odmawiać, albo uważam, że to 
nieetyczne. Ludzie chcą rozma-
wiać. To bardzo ważne w tym 
dość pasywnym obywatelsko 
kraju. Zapewne też chcą zoba-
czyć kogoś, kto głosi tak nieco-
dzienne poglądy jak ja. Bo być 
feministką, ateistką, racjonalist-
ką, etyczką i socliberałką – to nie 
jest częste. Ponadto chodząc na 
debaty dowiaduję się zaskakują-
cych rzeczy. Jak choćby podczas 
debaty w Krytyce Politycznej na 
temat ekologii, którą prowadził 
Edwin Bendyk, którego bardzo 
cenię. Wśród panelistów był 
prof. Nowicki, minister środowi-
ska, który stwierdził, że świado-
mość ekologiczna jest wprost 
proporcjonalna do kultury oso-
bistej człowieka, bo jak ją oby-
watel ma, to nie śmieci. Jak nie 
ma, to śmieci. Oto świadomość 
ekologiczna ministra środowiska 
nie jest większa niż bardzo prze-
ciętnego człowieka, dla którego 
ekologia, to np. wyrafi nowana 

broń polityczna przeciwników 
gospodarki konsumpcyjnej. No 
bo po co ekologia, gdy wystar-
czy kultura osobista i śmietniki?  

A gdzie  w tym wszystkim 
rodzina?
Moja córka, Agata mieszka 
sama, studiuje, pracuje, ma 
dość bogate życie towarzyskie 
i sporo pretensji, że nie mam 
czasu pojechać z nią na za-
kupy, czy pójśc do knajpy. Mój 
mąż jest cudownym facetem; 
nie narzeka i bardzo dyskretnie 
wspomaga. Najbardziej braku-
je mi teraz czasu na przyjaciół, 
współne kolacje i gotowanie. 

To po co Pani jeszcze do 
tego polityka?
Polityka jest ważna! Polityka to 
sfera szaleństwa, głupoty ale i 
– jak twierdziła Hannah Arendt 
– cudów. Zawsze wszystkich 
do polityki namawiam, szcze-
gólnie kobiety; polityka potrze-
buje ruchu i różnorodności płci. 
Nie można tylko namawiać ko-
biet do angażowaia się w poli-
tykę, albo mówić tym, które się 
angażują, że polityka to dno, i 
stać na uboczu. Pomyślałam, 
że muszę w to wejść sama, 
dać przykład innym. 

Zielona Środa
c.d. ze str. 1

Fot. Marzena Safader



Wojciech Kłosowski
Zapoczątkowana przez „Gazetę 
Wyborczą” debata o energetyce 
jądrowej w Polsce jest bardzo 
potrzebna. Szkoda, że na razie  
toczy się ona nieco obok tema-
tu, a jedynym dotychczas głosem 
rzeczowym był głos prof. Żmijew-
skiego. Spróbujmy do debaty o 
atomie wprowadzić nieco faktów. 
Ostatnio wielokrotnie słyszeliśmy, 
że około 2013 roku czeka nas 
kryzys energetyczny. Przeciętne-
mu czytelnikowi brak jednak infor-
macji, z czego taki kryzys miałby 
wyniknąć, a stąd też trudno mu 
ocenić, jakie środki zapobieżenia 
ewentualnemu kryzysowi miałyby 
sens. Spróbujmy dowiedzieć się 
tego z raportu stworzonego wspól-
nie przez prezesów największych 
polskich spółek energetycznych. 

Skąd ma się wziąć 
kryzys? 
W raporcie czytamy, że całkowita 
moc osiągalna w krajowym syste-
mie energetycznym sięga blisko 35 
tysięcy megawatów. A ile z tych 35 
tysięcy MW wykorzystywaliśmy? 
Według danych PSE-Operator SA 
w najbardziej „energochłonnym” 
momencie roku 2006, (który nastą-
pił 24 stycznia w szczycie wieczor-
nym) wykorzystaliśmy… niecałe 
25 tysięcy MW. To był najwyższy w 
ciągu całego roku chwilowy poziom 
wykorzystania mocy; trwał 15 minut 
i wykorzystaliśmy wówczas 71% 
mocy osiągalnej. Ponad dziesięć ty-
sięcy MW z dostępnych trzydziestu 
pięciu było nadal w rezerwie (nawet 
do limitu mocy dostępnej brakowa-
ło jeszcze grubo ponad 6 tys. MW). 
Natomiast średnie zapotrzebowanie 
na moc w całym roku wyniosło około 
20,6 tys. MW. Więc w przeciętnym 
dniu roboczym nietknięta rezerwa 
mocy to średnio 42 procent jej zaso-
bów osiągalnych (i 33,5% zasobów 
dostępnych). Czytelnik ma prawo 
spokojne zapytać: gdzie tu kryzys? 
Wczytujmy się dalej w Raport w 
poszukiwaniu przesłanek, z których 
autorzy wieszczą zapaść energe-
tyczną. Najpierw wprowadzenie: 
ostatni rok, gdy bilans energetycz-
ny Polski był ujemny, to rok 1989. 
Potem bilans z roku na rok wyrażał 
się coraz większą nadwyżką, by w 
2006 roku wyprowadzić Polskę na 
pozycję drugiego w Europie (po 
Francji) eksportera energii elek-
trycznej. Nadwyżka produkcji wyno-
si w tymże roku 11 terawatogodzin. 
Czy to dużo? Policzmy: elektrownia 
w Żarnowcu, która docelowo mia-
ła składać się z czterech bloków 
po 440 MW każdy, miałaby 1652 
MW mocy dyspozycyjnej (bo 108 
MW konsumowałaby sama). Jeśli 
pracowałaby w ciągu roku 6000 
godzin, dostarczałaby do sieci 9,9 
terawatogodziny energii, a więc – 
nieco mniej, niż teraz wysyłamy za 
granicę naszej nadprodukcji. To za-
stanawiające; kryzysu w tym nadal 
trudno się dopatrzeć. 

Ale autorzy Raportu widzą przy-
czyny kryzysu gdzie indziej i trze-
ba uznać, że mają w znacznym 
stopniu rację: oto przeważająca 
część bloków energetycznych 
naszych elektrowni to konstruk-
cje z lat sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych: pomimo licz-
nych modernizacji coraz częściej 
wymagają remontów (a więc 
wyłączeń) a wiele z nich wkrótce 
trzeba będzie wyłączyć w ogóle. 
Toteż – powiadają autorzy Ra-
portu – trzeba zainwestować w 
atom. Aby przekonać się, że tu 
akurat kompletnie nie mają racji, 
wystarczy… doczytać do końca 
uważnie ich własny raport. 

Czy atom jest właściwym 
lekarstwem?
Wizja Raportu jest następująca: 
pomimo optymistycznego stanu 
na dziś, na bliskim horyzoncie 
widać falę wyłączeń i remontów 
w naszych elektrowniach węglo-
wych. A elektrownie węglowe to 
w polskim systemie ponad 90 
procent mocy i – cytuję Raport 
– „sytuacja nie ulegnie zasad-
niczym zmianom; oczekuje się 
jedynie szybkiego rozwoju ener-
getyki odnawialnej, która posiada 
obecnie relatywnie dobre warunki 
do inwestowania”. Wypada się tu 
absolutnie zgodzić z Raportem: 
faktycznie, najszybciej przyra-
stającym źródłem nowej mocy w 
systemie będzie biomasa i wiatr, 
a liczne bloki węglowe wymagają 
wyłączeń już koło 2013 roku.
Jednak za chwilę natrafi amy na 
tezę, która wydaje się kompletnie 
niespójna z całą resztą Raportu: 
oto autorzy stwierdzają, że wobec 
nadchodzącego kryzysu „zasadna 
jest budowa elektrowni atomo-
wych”, jednak w tym samym zda-
niu dodają przytomnie: „przy czym 
pierwszych mocy nie należy się 
spodziewać przed rokiem 2025 a 
zauważalnego udziału przed ro-
kiem 2030”. Masz babo placek! 
Jak wobec tego atom ma pomóc 
w kryzysie roku 2013? Przecież 
powstałby dopiero 12 – 17 lat póź-
niej! Wygląda to tak, jakby atom 
dopisała do raportu jakaś „niewi-
dzialna ręka”, nijak nie trzyma się 
on bowiem reszty tego dość so-
lidnego dokumentu, a wręcz jest 
sprzeczny z jego kluczowymi teza-
mi, o czym jeszcze za chwilę.

Nie dolewać do dziurawej 
beczki
Obecnie nasz system energetycz-
ny przypomina dziurawą beczkę, z 
której woda wycieka stu otworami 
a za chwilę – jak czytamy w Ra-
porcie – wypadną z niej całe klep-
ki. Dokupowanie nowej konewki, 
aby szybciej dolewać wodę do tej 
rozpadającej się beczki, nie wyda-
je się rozsądne, nawet jeśli będzie 
to konewka atomowa. Zamiast 
tego warto postarać się o syste-
mowy remont beczki: pozatykanie 
dziur i wymianę zmurszałych kle-
pek na nowe. Cieszę się, że po-
dobny wniosek można wyczytać 
z treści Raportu. Krajowy system 
energetyczny warto uszczelnić co 
najmniej w trzech miejscach.
Pierwsze – to straty na przesy-
łach. Obecnie wynoszą one 12,6 
procenta całej wyprodukowanej 
energii! To znaczy, że z każdego 
tysiąca wyprodukowanych giga-
watogodzin, do odbiorcy dotrą 
tylko 874 gigawatogodziny; resz-
ta w postaci ciepła wypromieniuje 

do atmosfery. Dobrze, że raport 
wspomina przynajmniej o popra-
wie gospodarowania mocą bierną 
przy przesyłach, ale dla sensow-
nego zmniejszenia strat konieczne 
jest podwyższenie napięć prze-
syłowych (mówi się o tym od 20 
lat). Nie sposób przyjąć narzekań 
raportu że nowe linie NN to inwe-
stycje trudne „bo trzeba wykupy-
wać tereny”. Na razie chciałbym 
zobaczyć analizę kosztów i korzy-
ści dla poprowadzenia linii 400-
kilowoltowych po śladzie istnie-
jących linii 220 kV (co zmniejsza 
straty na przesyle 3,3-krotnie!) i 
podobnie – poprowadzenia dwie-
ściedwudziestek po śladzie istnie-
jących linii 110 kV (tu zmniejszenie 
strat byłoby aż czterokrotne!). Nie 
mówiąc już o dramatycznej potrze-
bie przebudowy 
sieci średniona-
pięciowej zasi-
lającej polską 
wieś na para-
metrach XIX-
wiecznych. Jest 
więc o co wal-
czyć. Aż dziw 
bierze, że PSE-
Operator nie 
dopomina się o 
natychmiastowe 
wsparcie rządu, 
bo moderniza-
cja sieci to zadanie, które da zysk 
energetyczny większy od budowy 
nowej elektrowni sporo mniejszym 
kosztem i w zdecydowanie krót-
szym czasie. Pieniądze trzeba 
więc wydawać tu, a nie na atom. 
Drugie – podniesienie sprawno-
ści źródeł obecnie działających. Z 
Raportu wynika zresztą dokładnie 
to samo. Nasze elektrownie wę-
glowe mają sprawność na pozio-
mie 30-31 proc. Czyli z trzech me-
gawatów mocy cieplnej uzyskuje 
się w nich niecały jeden megawat 
mocy elektrycznej. Reszta cie-
pła wypromieniowuje w kosmos 
bezproduktywnie. Nie inaczej bę-
dzie z elektrownią jądrową (która 
– warto pamiętać – też jest naj-
zwyklejszą elektrownią cieplną): 
sprawność energetyczna bloków 
na reaktorach WWER 1000, jakie 
postulują dla Polski zwolennicy 
atomowej konewki, wynosi 31,7 
proc. i nie da się podwyższyć ze 
względów czysto fi zycznych (za 
niska temperatura pary na wy-
mienniku). Tymczasem w Polsce 
już teraz można wytwarzać prąd 
efektywniej; w elektrowni Pątnów 

II wchodzącej w skład holdingu 
Pątnów – Adamów – Konin, mamy 
460-megawatowy blok na para-
metry nadkrytyczne, pracujący ze 
sprawnością nie 30, ale 44 pro-
cent (ten kierunek inwestowania 
uznają za konieczny także auto-
rzy Raportu, pisząc o „wdrażaniu 
wysokosprawnych technologii na 
parametry nadkrytyczne i ultra-
nadkrytyczne”). Spróbujmy teraz 
pomarzyć: gdyby zmodernizowa-
no do parametrów nadkrytycz-
nych jedną trzecią bloków ener-
getycznych w Polsce, z tej samej 
ilości spalonego węgla dostaliby-
śmy dodatkowo 5,5 tys. MW mocy 
elektrycznej, a więc – więcej, niż 
dałyby nam trzy Żarnowce. Za-
instalowanie nowej elektrowni 
jądrowej nie zmniejszy ani o tonę 

emisji CO2 
z elektrowni 
węglowych; 
podn ies ie -
nie spraw-
ności może 
tę emisję 
zmniejszyć 
prawie o jed-
ną trzecią. 
Warto więc 
inwestować 
w spraw-
ność, a nie w 
atom. 

Trzecie – trzeba zminimalizować 
straty wynikające z nierówno-
mierności dobowego zapotrzebo-
wania na moc. Elektrownie szczy-
towo-pompowe mogą wspomóc 
system energetyczny kraju dużo 
efektywniej niż elektrownia ją-
drowa. Energia zgromadzona w 
godzinach najmniejszego zapo-
trzebowania w ciągu doby jest z 
takich elektrowni oddawana do 
systemu w szczycie wieczornym. 
Elektrownia szczytowo-pompowa 
spełnia więc rolę „zbiornika wy-
równawczego” energii w systemie, 
pozwalając innym elektrowniom 
pracować z większą równomier-
nością dobową, a sama jest cał-
kowicie bezemisyjna. Drugim 
ważnym uzupełnieniem systemu 
– przewidzianym też w Rapor-
cie – byłaby budowa na północy 
Polski interwencyjnych źródeł 
wytwórczych w postaci bloków 
na turbinach gazowych; one też 
mogą skutecznie uzupełniać moc 
szczytową, a czas ich wybudowa-
nia, to 2-3 lata. Trzeba inwesto-
wać w to, a nie w atom.

Czy postęp równa się 
energochłonności?
Poświęćmy z kolei cierpliwą uwagę 
tezie powtórzonej dwukrotnie we 
wnioskach końcowych z Raportu, 
że postęp wiąże się nieuchronnie 
z wzrostem energochłonności. Ra-
port napisali wytwórcy i dystrybuto-
rzy energii, w oczywistym interesie 
których jest rosnący popyt, więc 
teza o „nieuchronnym wzroście 
konsumpcji” jest nie tyle ostrzeże-
niem, co – marzeniem. Ale takie 
tezy dobrze jest skonfrontować ze 
znanymi nam faktami z przeszłości: 
czy zdaniem szanownych czytelni-
ków w szesnastoleciu 1989 – 2005 
w Polsce miała miejsce zapaść go-
spodarcza, czy może następował 
rozwój? Autorowi tego tekstu wyda-
je się, że nastąpił rozwój a standard 
cywilizacyjny w naszych domach 
wzrósł niepomiernie. Otóż – kra-
jowe zużycie energii w 2005 roku 
było nadal NIŻSZE, niż w 1989 
(dopiero w 2006 nieznacznie prze-
kroczyło poziom z 1989 roku). Roz-
wój przez szesnaście lat odbywał 
się bez wzrostu konsumpcji ener-
gii brutto! Rozwijał się przemysł, 
miasta rozświetlały się reklamami 
a w naszych domach pojawiły się 
masowo komputery  i wielkoekra-
nowe telewizory. Ale jednocześnie 
– wzrosła niepomiernie energoosz-
czędność urządzeń: zarówno tych 
domowych, jak i tych przemysło-
wych. Zaczęliśmy termomoderni-
zację budynków, zmieniono najbar-
dziej energochłonne technologie w 
przemyśle, posypały się kary dla fa-
bryk za nieskompensowanie mocy 
biernej, więc przy wielkich silnikach 
pojawiły się baterie kondensato-
rów i urządzenia zaczęły pracować 
oszczędniej. Nowoczesność, jak 
się okazało, to przede wszystkim 
sprawność, energooszczędność i 
gospodarność, a nie – imponująca 
konsumpcja energii, rosnąca jak 
krzywa wytopu surówki w PRL-
owskiej propagandzie. 
Prognoza zakładająca, że my, 
Polacy, będziemy niedługo kon-
sumowali tyle energii per capita, 
co obecnie Niemcy czy Francu-
zi, jest – bardzo delikatnie mó-
wiąc – nieprzemyślana. Progno-
zy ekstrapolacyjne, polegające 
na mechanicznym przedłużaniu 
w przyszłość obecnych trendów 
konsumpcji energii, są naiwne w 
tym sensie, że opierają się na nie-
rozsądnym założeniu braku po-
stępu technicznego w przyszłości. 
Jean Gimpel przytacza przykład 

Zanim dokupimy 
atomową konewkę…

Nasz system energetycz-
ny przypomina dziurawą 
beczkę, z której za chwilę 
wypadną całe klepki. Do-
kupowanie nowej konewki, 
aby szybciej dolewać wodę 
do tej rozpadającej się 
beczki, nie wydaje się roz-
sądne, nawet jeśli będzie to 
konewka atomowa. 



Ludwik Tomiałojć 
Zdaniem części laików, organizmy genetycz-
nie zmodyfi kowane (GMO) są straszliwymi 
chimerami powstałymi z wymieszania albo też 
„krzyżowania” cech dziedzicznych (genów). 
Nic więc dziwnego, że niektórzy obawiają się, 
iż tego typu zabiegi doprowadzą do powstania 
mitycznych syren czy centaurów albo zgoła 
potworów rodem z fi lmów science-fi ction.
W rzeczywistości GMO nie są tak przerażają-
ce, choć – trzeba to przyznać – bywają bardzo 
różne: wiele ich form jest pożytecznych, jednak 
inne odmiany mogą stanowić zagrożenie. I to 
o te ostatnie toczy się spór. Niepokój wzbu-
dzają chwalcy GMO lansujący bezkrytycznie 
wszelkie ich odmiany. Chcąc zakamufl ować 
niewygodną prawdę, podciągają oni rewolu-
cyjne techniki biotechnologiczne pod szyld 
tradycyjnego rolnictwa i – tym samym – powoli 
oswajają konsumentów z nowatorskimi upra-
wami. Jednak różnica między starym a nowym 
jest bardzo wyraźna: w tradycyjnych uprawach 
wzmacniano pożądane a eliminowano nie-
pożądane cechy w obrębie poszczególnych 
gatunków, sporadycznie tylko krzyżowano ga-
tunki spokrewnione. Natomiast biotechnologia 
lansuje coś zgoła innego, co rzadko zdarzało 
się w procesie ewolucji: przenoszenie cech 
(genów) pomiędzy bardzo odmiennymi grupa-
mi organizmów, np. między bakteriami i rośli-
nami. O ile tego typu eksperymenty nie były-
by groźne gdyby odbywały się w zamkniętym 
laboratorium to uwalnianie genetycznie zmo-
dyfi kowanych roślin do środowiska może być  
bardzo niebezpieczne. 

Ukrywana prawda
W Polsce nie ma symetrycznej, otwartej dys-
kusji na ten temat. Zwolennicy GMO twierdzą 
arbitralnie, że uprawy te nie pociągają za sobą 
negatywnych skutków ubocznych, a media  
kolportują to stanowisko, nie dopuszczając 
opinii odmiennych. Ukrywa się, że dysponuje-
my już dowodami na szkodliwość ekologiczną 
i zdrowotną niektórych form GMO. Mało kto 
zna alarmujące wyniki doświadczeń przepro-
wadzonych na zwierzętach laboratoryjnych, 
które karmiono takimi roślinami  – efekty wspo-
mnianych doświadczeń znaleźć można w wy-
powiedziach: dr I. Chapeli, prof. J. Cumminsa, 
D. Quista, M. Konovalovej, R. Mazza, G.E. 
Seralini, I. Yermakowej, prof. Zenteka, także 
wielu innych. Jesteśmy w posiadaniu książek o 
ujemnych stronach ekonomiczno-społecznych 
upraw GMO: Lappe i Bailey Against the Grain 

(1999),  S. Więckowski Genetycznie modyfi ko-
wane organizmy – obietnice i fakty (2008). Jest 
też strona internetowa mówiąca o skutkach 
tego typu upraw (www.gmwatch.org ).
     Tylko dzięki niezależnym badaczom wiemy, 
że niektóre GMO mają gorszą jakość pokar-
mową. Żywność taka może powodować aler-
gie u człowieka i zwierząt, zaś wykorzystana 
jako pasza niejednokrotnie wywołuje zmiany 
chorobowe w układzie pokarmowym lub za-
burzenia rozwojowe u potomstwa. Należy 
też dodać, że uprawy takie sprzyjają ryzyku 
rozprzestrzenienia się danej zmiany gene-
tycznej  nie tylko na uprawy tradycyjne, ale i 
przeniknięcia transgenów do fauny glebowej, 
co z czasem może zagrozić naturalnym eko-
systemom na łąkach, polach, w rezerwatach 
przyrody i w parkach narodowych.

Nie tylko bankructwa              
Przekonuje się rolników, jakoby rolnictwo trady-
cyjne już nie wystarczało i tylko biotechnologia 
zapewniała wysokie, zdrowe i wolne od szkod-
ników plony. Dodatkowo ignoruje się fakt, że 
nawet najtańsza żywność z GMO nie likwiduje 
głodu na świecie, a przeciwnie, nasila go wy-
pierając produkcję drobnych rolników z rynku i 
prowadząc do masowych bankructw. Tak było w 
Indiach, i tak może być w Polsce, jeśli pozwoli-
my na zalanie kraju uprawami i produktami albo 
też ziarnem importowanym, np. z USA. Igno-
ruje się też zasadę rozwoju zrównoważonego. 
Tymczasem okazuje się, że plony z GMO nie 
są trwale wyższe, produkty nie są smaczniej-
sze, zaś uprawy nie na zawsze są uwolnione od 
szkodników, bowiem wykryto już owady odpor-
ne na toksyny z GMO. Przed skutkami przed-
wczesnego wprowadzania upraw GMO do śro-
dowiska naturalnego ostrzegała już w roku 1999 
noblistka-genetyk, prof. Ch. Nuesslein-Volhard z 
Tübingen. Z kolei biochemik, prof. J.B. Neilands 
z Uniwersytetu Berkeley twierdzi, że pyłek z 
GMO zanieczyści wszelkie uprawy eliminując 
rolnictwo tradycyjne i ekologiczne. Mimo tych 
sygnałów krajowe instytucje naukowe nie roz-
poczęły, póki co, odpowiednich badań.

Za i przeciw
Obecne unijne regulacje prawne są tymczaso-
we, bo dobra legislacja nie jest możliwa kiedy 
nauka (ekologia) nie wypowiedziała się jeszcze 
o skutkach ubocznych tej technologii. Niezbęd-
ne są badania interdyscyplinarne (zdrowotne, 
ekologiczne i ekonomiczne), bowiem np. wpro-

wadzanie toksycznego genu Bt, co prawda pod-
wyższa na pewien czas plony kukurydzy, ale nie 
wiemy czy nie zaburzy on różnorodności biolo-
gicznej polnego ekosystemu. Pełną odpowiedź 
poznamy nie wcześniej niż za 20-30 lat, i to pod 
warunkiem podjęcia odpowiednich badań. Mają-
ca dość żywności UE mogłaby zatem pozwolić 
sobie na moratorium na wprowadzanie tej inno-
wacji, stosując tu własną zasadę przezorności. 
Mogłaby, gdyby nie znajdowała się pod silnym 
handlowym naciskiem USA, WTO i koncernów 
biotechnologicznych. 
Mimo poważnych zastrzeżeń, Zieloni nie są cał-
kowicie przeciwni uprawom GMO. Dostrzega-
my pozytywy, zwłaszcza w wykorzystaniu ich do 
produkcji leków, w oczyszczaniu środowiska ze 
skażeń i w niejednym ulepszaniu roślin upraw-
nych pod warunkiem nie wprowadzania niebez-
piecznych transgenów. Nie zgadzamy się jed-
nak na rozprzestrzenienie upraw GMO przed 
wnikliwym poznaniem ich skutków, gdyż może 
to poważnie zachwiać równowagą ekologiczną i 
spowodować negatywne skutki ekonomiczne w 
naszym kraju. (Spis piśmiennictwa u Autora.) 

Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć (Uniwersytet 
Wrocławski, wykładowca na Ochronie Środo-
wiska, z dyplomem z kursu na temat GMO), 
członek Rady Krajowej partii ZIELONI 2004.

Czy zmodyfi kowana 
kukurydza to monstrum ?

takiego myślenia: prognozę z 1890 
roku dla Nowego Jorku, przewidu-
jącą, że w roku 1920 za sprawą 
coraz liczniejszych powozów ulice 
miasta będą trwale pokryte 70-
centymetrową warstwa nawozu 
końskiego, którego nikt nie nadąży 
usuwać. Jednak w latach 20-tych 
po ulicach Nowego Jorku jeździły 
już konie mechaniczne a proble-
mem stawały się powoli spaliny, 
a nie nawóz. Zmiany w  przyszło-
ści będą nie tylko ilościowe, ale 
przede wszystkim jakościowe. 
Warto o tym pamiętać.  

Uniknąć ślepej uliczki..
Zużycia energii nie wystarczy pro-
gnozować (a już na pewno nie 
należy prognozować go ekstrapo-
lacyjnie). Zużycie energii trzeba 
w znacznym stopniu planować. 
Zamiast biernych przewidywań są 
potrzebne aktywne postanowienia 
zarządcze, a zarządzającym nie 
może być producent, w intere-
sie którego jest maksymalizacja 
sprzedaży. Zarządzającym musi 
być władza publiczna działająca w 
interesie obywateli-konsumentów. 
Ta władza musi zadbać o warunki 
do racjonalizacji popytu. Przydałby 
się mądry rządowy program pro-
mujący termomodernizacje lepiej 
niż obecnie, sensowny system 
rozporządzeń promujący poszano-
wanie energii. Nie od rzeczy byłby 
też dobry przykład władzy: ener-
gooszczędny sprzęt i oświetlenie 
w instytucjach publicznych. To 
więcej zysku dla równowagi syste-
mu, niż budowa nowej elektrowni 
jądrowej. Bilans można przecież 
równoważyć nie tylko zwiększając 
podaż energii, ale także – racjona-
lizując popyt. Ale – tego nie wyczy-
tamy z raportu wytwórców energii i 
trudno im się dziwić. 
Żeby postawić kropkę nad i: 
oszczędności oczywiście kiedyś 
się wyczerpią, a system zostanie 
zracjonalizowany na tyle, że po-
wstanie i tak pytanie o nowe źró-
dła mocy. To powinno nastąpić nie 
wcześniej, niż około 2023 roku. Do 
tego czasu będziemy mieli z całą 
pewnością kilkanaście procent 
mocy z nowych źródeł odnawial-
nych, (głównie biomasy, choć – 
warto wiedzieć – już teraz źródła 
wiatrowe podłączone do krajowego 
systemu mają łączną moc prawie 
dwóch reaktorów żarnowieckich), 
Jednak i tak dodatkowa moc może 
być potrzebna. Zwolennicy atomu 
chcą mieć na tę chwilę gotową 
elektrownię jądrową. Tymczasem 
jest wysoce prawdopodobne, że 
do tego czasu technologia ener-
getyczna oparta na rozpadzie 
uranu będzie absurdalnie prze-
starzała i warto po prostu uniknąć 
tej ślepej uliczki. Na horyzoncie 
jest co najmniej kilka technologii 
lepszych i bardziej obiecujących. 
Oto jedna z zapowiedzi: pierwsza 
czynna stumegawatowa instala-
cja energetyczna spalająca wodór 
uzyskiwany z fotolizy wody na po-
wierzchni oceanu, ma być gotowa 
podobno w 2018 – 2020 roku. 
Energią pierwotną jest tu energia 
słoneczna, a spalinami z takiego 
procesu będzie… para wodna. 
Bardzo chciałbym, abyśmy my, 
Polacy przywitali tę nową techno-
logię ze zmodernizowaną siecią 
przesyłową, a nie – z pustą kasą, 
bo pieniądze wydaliśmy wcze-
śniej na atomową konewkę. 

Wojciech Kłosowski jest eks-
pertem w dziedzinie strategiczne-
go planowania rozwoju lokalnego. 
Wykłada zarządzanie w sytu-
acjach kryzysowych w Wyższej 
Szkole im. J. Tyszkiewicza. Czło-
nek Rady Krajowej ZIELONYCH 
2004.

My w sprawie 
elektrowni atomowej

List otwarty do premiera Donalda Tuska
Szanowny Panie Premierze, my w sprawie tej 
elektrowni atomowej, co to Wasza Światłość 
obiecał wybudować do roku 2020. Jako odpo-
wiedzialni obywatele, jesteśmy jak najbardziej 
za pomysłem i nawet pomożemy odeprzeć za-
rzuty wszelkiej maści ekologów, którzy właśnie 
przygotowują protesty i w przyszłości zamierza-
ją blokować tak potrzebną inwestycję.
Niech się Wasza Jasność nie martwi, że 
Polska nie ma uranu. W końcu Rosja ma go 
pod dostatkiem i zawsze można podpisać ko-
rzystny kontrakt na długoterminowe dostawy. 
Moskwa to poważny kontrahent i z umów się 
wywiązuje, więc nie ma się czego bać. Na 
marginesie: rosyjski uran jest tańszy niż ten 
wydobywany w RPA, dzięki czemu oszczę-
dzamy podwójnie, bo koszty transportu będą 
w przyszłości niewielkie.
Niech się Wasza Emanacja nie przejmuje tym, 

że nie ma w Polsce odpowiedniego miejsca na 
taką inwestycję. Jest! Redzikowo koło Słup-
ska! To samo gdzie planuje się budowę Tarczy. 
Rakiety będą bronić naszej atomówki jak nie-
podległości. Dzięki pożenieniu obu inwestycji 
ograniczy się skalę ewentualnych protestów do 
jednego miejsca. (Na marginesie: mieszkańcy 
Redzikowa będą wkrótce tak zmęczeni prote-
stami przeciw Tarczy, że ani pisną jak – poza 
atomówką – zafunduje im Wasza Świetlistość 
także największą w Europie spalarnię). Lokali-
zacja taka jest znakomita także dlatego, że jak 
już terroryści wystrzelą w naszą stronę rakietę 
to wyłącznie jedną, dzięki czemu ograniczy się 
skutki wybuchu jądrowego wyłącznie do wspo-
mnianego Redzikowa, co będzie proekologicz-
ne i to właśnie trzeba podkreślać w dyskusjach 
z Zielonymi.
Niech nie spędza snu z powiek Waszej Jaskra-
wości ten drobny fakt, że trzeba ogłosić prze-
targ na projekt budowli, a to może ślimaczyć się 
latami. Projekt już jest: nazywa się Świątynią 
Opatrzności Bożej. Budowla zacna – nic tylko 
powielić tę architektoniczną perłę, wsadzić re-
aktor i po sprawie. Niech nie trapi Waszej Iście 
Rentgenowskiej Przenikliwości fakt, iż taką 
atomówkę należy chronić, a w Polsce nie ma 
odpowiednich fi rm ochroniarskich, bo te, co są 
angażują głównie emerytów. Emeryt jest wspa-
niałym stróżem. Bo cóż innego ma do roboty? 
A tak w ogóle, to należy pomagać starszym, 
bowiem poprzez ich zatrudnianie popiera się 
akcję „Plus 60” mającą na celu aktywizację za-
wodową seniorów. I nieprawdą jest, że emeryci 
mogą się nocą zdrzemnąć i przespać ewentu-

alny zamach. Po sześćdziesiątce cierpi się na 
chroniczną bezsenność więc przyszła elektrow-
nia będzie z pewnością bezpieczna.
Niech się Wasza Promienistość nie zamartwia 
tym, że nie są znane koszty utylizacji zużytego 
paliwa jądrowego i że nie ma go gdzie składo-
wać. A po co składować? Wystarczy wrzucić je 
na statek i wysłać do wybrzeży Somalii, a tam-
tejsi piraci znani z uprowadzania jednostek pły-
wających zaraz się statkiem zaopiekują. Można 
nawet na tym zrobić niezły geszeft, bo jak się 
korsarze dowiedzą, co za ładunek zdobyli, to 
na kolanach będą błagać, byśmy go odebrali i 
jeszcze dorzucą parę milionów euro, za które 
rozpoczniemy budowę kolejnej atomówki. Więc 
jak zapłacą, to my wtedy zabieramy ładunek do 
kraju, pręty uranowe przetapiamy na krzyżyki i 
sprzedajemy jako cudowne relikwie, a pieniążki 
zasilają konto budowy nowej elektrowni.
I niech się Wasza Popromienistość zupełnie 
nie frustruje obawami, że taka atomówka może 
jednak wybuchnąć. Owszem, może, ale wresz-
cie będzie urodzaj grzybków, które dadzą się 
zbierać nawet nocą, a my staniemy się świa-
towym zagłębiem borowików, a nawet trufl i (te 
ostatnie kilka tysięcy euro za sztukę). Ponadto 
świnki będą się rodzić z dwoma szyneczkami, 
a cielaczki z ośmioma nóżkami, dzięki czemu 
nasz mięsny eksport podwoi się. Że mięsko nie 
koszerne? Niby tak, ale można je sprzedać do 
Rosji, a za kasę kupić kolejną porcję uranu dla 
kolejnej atomówki.

Wojciech Cegielski, Jerzy Masłowki
Grupa Zawleczka



Lech Mergler
– Panie prezydencie, ten Somoza to jest 
ostatni skurwysyn! – buntowali się przeciw 
prezydentowi Reaganowi jego doradcy, kiedy 
pojawiła się kwestia pomocy dla ówczesnego 
dyktatora Nikaragui. – Panowie, ale to jest 
NASZ skurwysyn – miał ripostować Reagan. 
Według innych wersji chodziło o Roosevelta, 
Kennedy’ego albo Trumana, a „dyżurnym” 
(naszym!) skurwysynem miał być też Trujillo, 
dyktator Dominikany. 
Brat znajomego znalazł się w tarapatach i 
poprosił drogą polityczną o prywatne popar-
cie, bo do innych dróg nie miał ówcześnie 
dostępu. Chodziło o to, żeby prominentny 
poseł w rejonie X zadzwonił do któregoś 
z kolegów partyjnych-posłów w Y, aby wy-
konano telefon do dyrektora instytucji pu-
blicznej w Y w sprawie kłopotów brata. Je-
dyne pytanie, jakie prominentny poseł z X 
zadał pośrednikowi w sprawie osoby brata, 
brzmiało: czy ten facet to jest NASZ czło-
wiek? Nasz – po linii partii dzierżącej akurat 
monopol władzy w rejonie (i nie tylko).
Zapewne jest już jasne, że główny bohater 
tego akapitu to zaimek dzierżawczy NASZ, 

znajdujący się w centrum polityki, z którą zwy-
kle mamy do czynienia. Ów zaimek (nasz, 
nasza, nasze, naszego, naszemu, nas, na-
szym,..) ma w niej znaczenie absolutnie priory-
tetowe. Nieważne że skurwysyn, byle NASZ! 
Może nie dość kompetentny, ale NASZ! A jeśli 
nie NASZ, to może sczeznąć z kretesem, bo 
co NAS wówczas obchodzi. Bowiem polityka 
w takim wydaniu to SWOIM robić dobrze – oto 
najkrótsza jej defi nicja.
Jeśli istnieje – a myślę, że tak – coś takiego 
jak zielony światopogląd polityczny, którego 
zrąb jest obecny w programach partii Zielo-
nych, to pozostaje on cokolwiek na bakier z 
tą zasadą polityki. I pewnie dlatego poparcie 
uzyskiwane przez Zielonych w wyborach ni-
gdy nie przekracza kilkunastu procent. 
Upraszczając – partia polityczna, jak wskazuje 
choćby źródłosłów słowa „partia” (łac. pars – 
część, w staropolszczyźnie: stronnictwo), ist-
nieje po to, żeby na płaszczyźnie politycznej, 
czyli poprzez udział, dostęp albo wpływ na 
władzę publiczną obsługiwać określony inte-
res partykularny, cząstkowy. Obsługiwać prze-
ciw innym interesom cząstkowym – przyjmuje 
się bowiem, że jeden interes partykularny re-
alizuje się kosztem innego. Można to wyrazić 
w kategoriach opisu konfl iktu albo teorii gier: 
walka partyjna o cząstkowe, egocentryczne 
interesy grupy społecznej – swojego stada – 
to gra o sumie zerowej, w której żeby czyjś in-
teres mógł wygrać, czyjś inny musi przegrać. 
Innej możliwości w zasadzie ma nie być. 
W utrwalonym rozumieniu partii reprezentuje 
ona bezpośrednio partykularne interesy swo-
jego elektoratu, który na nią głosuje. Wizja 
partii jako organizacji wzajemnie antagoni-
stycznych wyraźnie zarysowana jest w klaso-
wym obrazie społeczeństwa: partie kapitału, 
pracodawców (np. liberalne) i pracobiorców 
(np. socjalistyczne) mają przeciwstawne cele, 

osiągnięcie jednych, np. ustawowych gwaran-
cji wzrostu płac, oznacza stratę drugich (czyli 
mniejszy lub wolniej rosnący zysk). 
Zielony światopogląd polityczny ufundowa-
ny jest na transgresywnej wrażliwości i wy-
obraźni. Transgresywnej, bo przekraczającej 
utrwalone, stereotypowe granice, konstytu-
tywne dla polityki podziałów. Wrażliwości, 
bo bierze się z przejmowania się czymś 
albo kimś, kto (co) niejako z natury rzeczy 
nie ma i nie może mieć swojej bezpośred-
niej, partyjnej reprezentacji politycznej, która 
uczestniczyłaby w grze egocentrycznych, ry-
walizujących ze sobą interesów. A wyobraź-
ni, ponieważ zielony horyzont jest znacznie 
szerszy niż bieżące interesy lokalnego elek-
toratu i sięga znacznie dalej niż perspektywa 
kolejnych wyborów za 4-5 lat. 
Zielona transgresywność biorąca się z wy-
obraźni i wrażliwości przekracza przede 
wszystkim wąski egocentryzm – ego naro-
dowego, gatunkowego (w sensie biologicz-
nym, dlatego przejmujemy się losem „ża-
bek” i „kwiatków”), rgocentryzm płci, religii, 
obyczaju, rasy, klasy, warstwy, regionu itd. 
Dla Zielonych jest oczywistym standardem, 
że także mężczyźni sprzeciwiają się dys-
kryminacji kobiet, osoby heteroseksualne 
– gejów i lesbijek, biali – kolorowych i na 
odwrót. Że wszyscy ludzie występują prze-
ciwko okrucieństwu wobec zwierząt, ale 
także niszczeniu roślin (i całych ekosys-
temów) na drugim krańcu globu. Że starsi 
działają na rzecz młodszych i na odwrót. 
Było kiedyś takie hasło, nawołujące do 
bezwzględnej solidarności na rzecz najbar-
dziej bezbronnych: WSZYSTKIE dzieci są 
NASZE! No właśnie.
Jest tak, bo światopogląd polityczny Zielo-
nych tworzą wartości i zielone idee, a nie tylko 
wyartykułowany politycznie interes grupowy. 
Przekracza on więc partykularne ego i grani-
ce własnego „stada” i zwraca się – z jednej 
strony – w stronę dóbr, potrzeb i wartości uni-
wersalnych: ogólnoludzkich, ekologicznych 
oraz globalnych (ekohumanizm). Z drugiej – 
zwraca się w stronę rozmaitych mniejszości 
i bytów unikalnych, szczególnych i poszcze-
gólnych (np. przyrodniczych, kulturowych), 
które mogą być dyskryminowane, zagrożone, 
krzywdzone, blokowane w rozwoju i ekspresji 
przez dominującą większość.
W inny sposób można powiedzieć, że świato-
pogląd polityczny Zielonych jest uwrażliwiony i 
ukierunkowany na kondycję i potrzeby całości 
(np. globalnego ekosystemu, całego społe-
czeństwa lub zjednoczonej Europy), zagro-
żonej przez partykularny egocentryzm części 
(np. agresywnych państw narodowych, świa-

towych koncernów albo partykularnych partii 
czy grup społecznych, walczących o swoje 
kosztem interesu ogółu). Jest to więc świa-
topogląd holistyczny. Oraz, paradoksalnie, na 
odwrót – jest on także wrażliwy na potrzeby 
unikalnych części, zagrożonych totalizmem 
całości. Także – na potrzeby bliższej i dalszej 
przyszłości w opozycji do aktualnych, doraź-
nych korzyści. Wystąpi on również jednak w 
obronie wartości i ważności tego, co aktualne 
i niepowtarzalne i nie powinno być niszczo-
ne w imię jedynie słusznej ideologicznie wizji 
przyszłości. 
Taki światopogląd przeciwstawia się więc z 
jednej strony totalizmowi, który pacyfi kuje róż-
norodność, odmienność, wielość wszelakich 
mniejszości (totalizmowi narodowo-katolic-
kiemu, komunistycznemu, neonazistowskie-
mu, ale także agresywnemu konformizmowi 
konsumenckiemu, którego inną twarzą jest 
zniewalający „wyścig szczurów”). Ale z drugiej 
– opiera się agresywnemu egocentryzmowi 
własnego stada, jeśli dąży ono do dominacji 
kosztem strat albo destrukcji większej od nie-
go, ale wspólnej dla wszystkich całości. Każe 
też myśleć w kategoriach odpowiedzialności 
za bardziej odległą przyszłość, za warunki ży-
cia następnych pokoleń, choć oczywiście nie 
kosztem życia, które jest tu i teraz. Nie składa 
go w ofi erze „świetlanej” przyszłości (komu-
nizm, neoliberalizm itp.). 
Z zielonej wrażliwości wynika rozszerzenie 
zakresu tego, co polityczne. Polityczne są nie 
tylko zatrudnienie czy płace. Polityczna staje 
się na przykład przemoc domowa, okrucień-
stwo wobec zwierząt, wycinanie prywatnych 
lasów, opresyjny język w dyskursie publicz-
nym, dyskryminacja kobiet czy mniejszości 
seksualnych. I tak dalej.
Zielony światopogląd stoi więc w opozycji 
do takiej wizji życia politycznego, która jest 
ufundowana na rywalizacji stronnictw w in-
teresie ich skonfl iktowanych elektoratów. 
Zabiegając np. o prawa gejów, Zieloni nie 
dążą do ustanowienia dominacji gejów nad 
heteroseksualną większością, której nie 
zamierzają do niczego przymusić ani cze-
gokolwiek pozbawić. A walcząc o ochronę 
drzew i zwierząt albo zasobów czystej wody 
i paliw nie reprezentują żadnego bezpo-
średnio zainteresowanego elektoratu: drze-
wa ani przyszłe pokolenia, którym także bę-
dzie potrzebna czysta woda i powietrze, nie 
głosują w najbliższych w wyborach. Opo-
wiadając się z zasady za pokojem i przeciw 
wojnie, proponują negocjacje zamiast walk, 
traktaty i pokojowy ład zamiast zbrojeń. Za-
miast wspartej siłą dominacji jednej z wal-
czących stron, która „ma rację”. 

Wszystkie dzieci są nasze! 
czyli o zielonym światopoglądzie politycznym
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Okręg nr 1 – Pomorski
Dariusz Szwed – prze-
wodniczący Zielonych 
2004; ekonomista, Kon-
sultant Banku Światowe-
go, OECD, IUCN. Czło-

nek Europejskiego Stowarzyszenia 
Ekonomistów Środowiska. 

Magdalena Masny (So-
pot) – dziennikarka, spe-
cjalistka Public Relations. 
Działa na rzecz zrówno-
ważonego rozwoju i rewi-

talizacji obszarów miejskich.

Okręg nr 2 – Kujawsko-Pomorski
Karol Zamojski (Byd-
goszcz) – fi lozof kultury, 
Redaktor Naczelny Kry-
tycznego Magazynu In-
ternetowego VERTE, or-

ganizator akcji artystycznych i debat . 

Okręg nr 3 Podlaski 
i Warmińsko-Mazurski

Zbigniew Marek Hass 
– reżyser, aktor, nauczy-
ciel akademicki, wielo-
letni dyrektor naczelny 
i artystyczny Teatru im. 

Stefana Jaracza w Olsztynie. 
Katarzyna Tobolska 
– psycholożka, działaczka 
społeczna; pracuje w Cen-
trum Doradztwa i Aktywi-
zacji Zawodowej dla Osób 

Niepełnosprawnych w Olsztynie. 
Błażej Makowski – stu-
dent Turystyki i Rekreacji, 
założyciel Zrzeszenia Stu-
dentów Niepełnospraw-
nych, sportowiec

Okręg nr 4 – Warszawa
Agnieszka Grzybek – 
przewodnicząca Zielonych 
2004; tłumaczka, ekspertka 
od problematyki równego 
statusu kobiet i mężczyzn.   

tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 
tekst tekst tekst tekst tekst

Krystian Legierski – 
prawnik, przedsiębiorca, 
współwłaściciel klubów 
M25 i Tomba Tomba, 
współwłaściciel legendar-

nego klubu Le Madame, zamkniętego 
przez PiS-owskie władze Warszawy. 

Okręg nr 5 – Mazowiecki
Elżbieta Jagiełło (Ra-
dom) – działaczka organi-
zacji pozarządowych, za-
łożycielka Koalicji Kobiet 
Europejskich. 

Okręg nr 6 – Łódzki
Magdalena Środa – 
fi lozofka, etyczka, wykła-
dowczyni Uniwersytetu 
Warszawskiego, pełno-
mocniczka ds. równego 

statusu kobiet i mężczyzn w rządzie 
Marka Belki, autorka wielu publikacji, 
stała felietonistka „Gazety Wyborczej” 

Izabela Desperak 
– socjolożka, wykła-
dowczyni Uniwersytetu 
Łódzkiego, publicystka, 
działaczka społeczna i fe-

ministka, liderka grupy Łódź Gender. 

Okręg nr 7 – Wielkopolski
Aleksandra Sołtysiak 
(Koło) – działaczka orga-
nizacji pozarządowych, 
m. in. Stowarzyszenia 
KONSOLA, współorgani-

zatorka poznańskich manif oraz Mar-
szu Równości i Tolerancji. 

Miłosława Stępień 
(Konin) – afrykanistka, 
tłumaczka, animatorka 
społeczna, współorgani-
zatorka corocznego ogól-

nopolskiego festiwalu fi lmów afrykań-
skich AFRYKAMERA. 

Okręg nr 8 – Lubelski
Monika Rudaś-Grodz-
ka – absolwentka KUL i 
Szkoły Nauk Społecznych 
przy Instytucie Filozofi i i 
Socjologii PAN, twórczyni 

i wykładowczyni Gender Studies przy 
Instytucie Badań Literackich PAN, 

Wojciech Kłosowski 
– ekspert samorządowy, 
specjalista w dziedzinie 
planowania strategiczne-
go i rewitalizacji miast. 

Wykładowca zarządzania w Bielskiej 
Wyższej Szkole  im. J. Tyszkiewicza

Okręg nr 9 – Podkarpacki
Marzena Wilk (Rze-
szów) – działaczka orga-
nizacji kobiecych, preze-
ska Stowarzyszenia na 
rzecz Kobiet Poszukują-

cych Pracy VIKTORIA z Rzeszowa. 
Bartłomiej Kozek 
(Przemyśl) – sekretarz kra-
jowy Zielonych 2004; stu-
dent Kulturoznawstwa na 
Uniwersytecie Warszaw-

skim, rodzinnie związany z Przemyślem. 

Okręg nr 10 – Małopolski 
i Świętokrzyski

Karolina Skowron 
(Kraków) – specjalistka 
Public Relations, studiu-
je socjologię w London 
School of Economics. 

Okręg nr 11 – Śląski
Monika Paca (Katowi-
ce) – radczyni prawna, 
zarządza przedsiębior-
stwem zajmującym się 
rewitalizacją obiektów po-

przemysłowych (Browar Faktory-Cen-
trum w Szopienicach), prowadzi galerię 
sztuki „Szyb Wilson” w Katowicach.

Aleksandra Banot 
(Cieszyn) –  psycholoż-
ka, wykładowczyni AT-H 
w Bielsku-Białej, współ-
założycielka Grupy Ini-

cjatyw Genderowych GIGA, członkini 
Obywatelskiego Forum Kobiet. 

Adrian Kołodziejczyk 
(Sosnowiec) – współ-
twórca Ogólnopolskiego 
Festiwalu Sztuk Reżyser-
skich „Interpretacje”, dy-

rektor artystyczny Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Naiwnej „Nikisz-For”. 

Okręg nr 12 – Dolnośląski 
i Opolski

Krystyna Słodczyk 
(Opole) – wykładow-
czyni opolskich uczelni 
wyższych, specjalistka w 
dziedzinie ochrony śro-

dowiska, działaczka ekologiczna 
Radosław Gawlik 
(Wrocław) – poseł na Sejm 
RP przez 12 lat, były wi-
ceminister ochrony środo-
wiska, działacz ekologicz-

nych organizacjach pozarządowych

Okręg nr 13 – Lubuski 
i Zachodniopomorski

Ewa Koś (Szczecin) 
– przedsiębiorczyni, pro-
wadzi własną fi rmę tu-
rystyczną; założyła Fun-
dację „Z Naszej Strony”, 

która m. in. prowadzi działalność wy-
dawniczą, przeciwdziała dyskryminacji. 

Karolina Jankowska 
(Police) – ekolożka, femi-
nistka, publicystka; dokto-
rantka w Centrum Badań 
Polityki Ekologicznej Wol-

nego Uniwersytetu w Berlinie. 
Adam Fularz (Zielona 
Góra) – ekonomista, ab-
solwent European Univer-
sity Viadrina oraz Univer-
site de Metz. Specjalista 

w dziedzinie transportu publicznego, 
doktorant w Instytucie Ekonomii PAN. 

Okręg nr 7 – Wielkopolski
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Alleluja, i 
do przodu!
Kościół Katolicki zawłasz-

cza coraz większe obszary 
polskiej ziemi w czym pomaga 
mu Komisja Majątkowa przy 
MSWiA, która hojną ręką daje 
klerowi nieruchomości o jakich 
tylko zamarzy. Początkowo owe 
darowizny miały być rekom-
pensatą za kościelne mienie 
odebrane przez komunistów, 
ale Kościół już dawno wziął 
co jego (jego?) i zapominając 
o słowach swego Mistrza, że 
ubóstwo jest cnotą, cnotę ową 
zdefl orował i powiększa swe 
włości bez opamiętania. Do-
tychczas zgarnął ponad 1600 
km2. polskiej ziemi (czyli nieco 
więcej niż wynosi połowa księ-
stwa Luksemburg lub dokład-
nie tyle, ile pięć wysp wielkości 
Malty). Jakby tego było mało, 
zawłaszcza też budynki szkolne 
i szpitalne, a ostatnio ostrzy so-
bie zęby na działki w centrach 
dużych miast, w tym na hektary 
gdzie stoi gmach Ministerstwa 
Finansów. W minionych latach 
tchórzliwo – bigoteryjne rzą-
dy Najjaśniejszej na kolanach 
oddawały nieruchomości, co 
doprowadziło do tego, że Ko-
ściół jest dziś największym wła-
ścicielem ziemskim w Polsce 
(to przedstawiciele Kurii, a nie 
polski rząd powinni zabiegać o 
uczestnictwo w szczytach typu 
G-20). Od lat jesteśmy świad-
kami powstawania Państwa 
Kościelnego. Ani się spostrze-
żemy jak staniemy się obywa-
telami feudalnej Katolandii, w 
której miejsce Parlamentu zaj-
mie Konferencja Episkopatu, 
a samorząd przejmą POP-y 
(Podstawowe Organizacje Pa-
rafi alne). W państwowej tele-
wizji (kierowanej przez mistrza 
czarnego pijaru – Pospieszal-
skiego) poza Jutrznią o 6.00 i 

Sumą o 19.30 znajdą się takie 
seriale jak: Rodzina Zastępcza 
Radia Maryja czy Na Wspólnej 
modlitwie albo też Siedem lat w 
birecie z polskim Bradem Pit-
tem czyli Zakościelnym. Poza 
tym, będą programy misyjne: 
Ojczyzna – Dulszczyzna, Czar 
Czterech Kółek różańcowych 
oraz teleturnieje Siostry tańczą 
na lodzie, zaś w telezakupach 
hitem będzie młynek modli-
tewny połączony z frytkownicą 
i malakserem. Służba zdrowia 
pozbawiona szpitali będzie 
promowała zioła Ojców Boni-
fratrów, a w cięższych przy-
padkach zaleci pielgrzymki do 
miejsc cudownych. Na giełdzie 
obowiązywać będzie Kat-Wig, 
rafi nerie przejmą siostry Martwi-
cielki – Nafta, zaś właścicielem 
sieci komórkowych zostanie 
spółka Ks. Jankowskiego - Te-
lepurpura. Zawody sportowe 
ograniczą się do wyścigów piel-
grzymek na trasie Wadowice – 
Toruń,  maratonów pływackich 
w wodzie święconej i sztafet 6 x 
66 m. Wprowadzi się obowiąz-
kowy model rodziny 2+2+2+2 
(rodzice plus dwójka na księży, 
dwójka na zakonnice i dwójka 
do rozpłodu). Później już tylko 
postawi się mur, którym odgro-
dzi się Polskę od Europy. Ci, 
którzy się zbuntują krzycząc: 
Kraju Polan powstań z kolan, 
zostaną poddani egzorcyzmom 
i skierowani do robót przy drą-
żeniu tunelu Warszawa – Wa-
tykan albo przy wyrobie de-
wocjonaliów, które będzie się 
eksportować do bratnich krajów 
w Afryce i Oceanii. Czarny sce-
nariusz? Czarny, ale możliwy, 
bo – jak wiadomo – kto ma kasę 
ten ma władzę. Dlatego, idąc 
do kolejnych wyborów podzię-
kujmy wszystkim klęcznikom i z 
okrzykiem: Alleluja, i do przodu 
zamieńmy czarne na zielone.     

Jerzy A. Masłowski
poeta, prozaik

Tryb 
awaryjny
Przywykliśmy, że z okazji 

wyborów politycy łypią na 
nas z plakatów, banerów, bil-
lboardów i innych nośników 
stojących, wiszących lub uno-
szących się nad ulicami. Mało 
jednak kto wie, że wiele z tych 
reklam jest… nielegalnych lub 
– mówiąc językiem dyplomacji 
– są one „legalne inaczej”. Są 
bowiem takie miejsca, gdzie – 
zgodnie z przepisami – reklam 
umieszczać nie wolno. Zaka-
zem objęte są uliczne latarnie, 
kładki dla pieszych, słupy ener-
getyczne, drzewa i wiele innych. 
Przepisy precyzują, iż reklam w 
tych miejscach nie umieszcza 
się, bo mogą one zagrażać bez-
pieczeństwu ludzi lub pojazdów, 
mogą też niszczyć przyrodę 
albo – zwyczajnie – oszpecać 

przestrzeń publiczną. Jednak w 
czasie wyborów przepisy te na-
gle przestają obowiązywać i do-
puszcza się ustawianie reklam 
w tak zwanym trybie awaryjnym, 
tak jak dopuszcza się okreso-
we umieszczanie na latarniach 
istotnych informacji drogowych, 
a na drzewach kartek z ostrze-
żeniami o wściekliźnie. Dzięki 
temu trybowi politycy mogą lan-
sować się do woli. Zgodę na to 
wyrażają gminy, spółki miejskie, 
zarządcy dróg i inni właścicie-
le publicznych terenów, którzy 
podlizują się na prawo i lewo, 
byle tylko przyszli zwycięzcy 
nie odstrzelili ich z intratnych 
stanowisk. A przecież proceder 
ten nie powinien w ogóle mieć 
miejsca. Bo niby, w czym taki 
polityk jest lepszy od czekola-
dy, której w tamtych miejscach 
reklamować nie wolno? Ta 
ostatnia przynajmniej nie truje. 
Jak z tego widać politycy i w tej 
drobnej sprawie udowadniają, 

że przepisy są dla maluczkich, 
a ich nie obowiązują (to między 
innymi do Pana, Panie kierow-
co rajdowy Kurski). Jak można 
ufać politykom, którzy najpierw 
sami tworzą prawo, a później 
prawa tego nie przestrzegają? 
Jak można głosować na ludzi, 
których reklamy (często wi-
szące w bardzo egzotycznych 
miejscach) nie tylko zagrażają 
bezpieczeństwu, ale też oszpe-
cają miasta i wioski (ileż z tych 
reklam straszy później przez 
wiele miesięcy po wyborach – 
wiemy z autopsji). Wielu z tych 
polityków sypie wzniosłymi ha-
słami zapewniającymi, że jak 
tylko wygrają wybory to zaraz 
pochylą się nad problemami 
maluczkich. Ci złotouści po-
winni pamiętać, by pochylając 
się nad jednymi nie wypiąć się 
przypadkiem na innych.

Wojciech Cegielski, psycholog
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 Jerzy Jakubowski

                   WYBORY 
    W zasadzie powinno się wybierać 
              bogów zamiast ludzi.

                         ***
                 Życie jest błędem 
                  który się dobrze  
                       kończy.

                    CZTERY PORY ROKU
  Wiosna – nauka o rzeczach utrudniających życie. 
    Lato – składowanie odpadków. 
 Jesień – podtrzymywanie wiary w nieśmiertelność. 
    Zima – utylizacja wgranego programu.

                         ***  
          Dzisiaj 
          gdy nie kocham 
          gwiazdy kłamią.

                         *** 
          Kiedy nudzi mi się szczęście 
                      jestem 
                  nieszczęśliwy.

 Myśli

                    *** 
          Jutro 
        - jeżeli dożyję - 
           pójdę na cmentarz. 

                    *** 
          Do odważnych 
          świat należy
 – podziemny. 

                    *** 
           Co za szczęście 
           mieć Ziemię 
           za swoje oko.

                    *** 
           Objaśniając świat 
           piszę komentarz 
           do książki telefonicznej.

                    *** 
          Dzisiaj na moment 
          wszechświat 
          ściągnął majtki. 
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