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Na czym stoi wieś polska

W powszechnym przekonaniu
wstąpienie do Unii Europejskiej
stworzyło dogodne warunki dla
modernizacji polskiego rolnictwa.
Do końca maja br. tylko w ramach
Programu Wspierania Obszarów
Wiejskich i w formie dopłat na wieś
trafiło ponad 139 mld zł. Efekty widać gołym okiem. Niestety w tym
zachwycie nad bogacącą się wsią
umyka szereg negatywnych zjawisk, które są skutkiem zachodzących przemian. Modernizacja traktowana jest jako cel samym w sobie.
Brakuje szerszej wizji, którą można
by przełożyć na konkretne rozwiązania i realizować je potem dzięki
napływającym z UE funduszom.
Celem przemian staje się więc wdrażanie neoliberalnych schematów.

zacji polskiego rolnictwa, które jest
dziś wypadkową dwóch sprzecznych koncepcji. Z jednej strony
mamy więc rolnictwo oparte na gospodarstwach rodzinnych, wspierane przez system dotacji, a z drugiej wielkoobszarowe rolnictwo
przemysłowe.

Rozdrobnienie czy
koncentracja?

Naprawdę nowoczesne
rolnictwo
Kierunki reform na polskiej wsi wytyczyła Unia Europejska na długo
zanim do niej wstąpiliśmy. Kluczowe decyzje zapadają na szczeblu europejskim, tam wyznaczane są kierunki rozwoju dla całego unijnego
rolnictwa. W Polsce niestety czerpie się wzorce z rozwiązań, od któ-

foto: M. Wrzos
rych UE już odchodzi i zazwyczaj
ignoruje się nowe trendy. Podczas
gdy w UE coraz ważniejsze staje
się promowanie rolnictwa zrównoważonego, w Polsce ideałem pozostaje model intensywnego rozwoju.

Uważnie obserwując ewolucję rolnictwa unijnego, moglibyśmy uniknąć popełnionych w innych krajach
błędów. Ignorując ją, niestety tracimy szansę na stworzenie naprawdę nowoczesnego rolnictwa.

Pasze GMO.

Kto zarabia, kto traci
Marek Kryda
W Puszczy Amazońskiej,
która
jest największą puszczą równikową Ziemi, żyje ponad 600
gatunków ptaków, setki tysięcy gatunków owadów i ponad
40 tys. gatunków roślin kwitnących. Amazonia spełnia szczególną rolę: reguluje klimat
naszej planety, „pompując”
wilgotne, gorące powietrze z
tropików do półkuli północnej.
Specjaliści uważają, że największą katastrofą ekologiczną, jaka
rozpoczyna się na naszej planecie, jest postępująca zagłada
lasów tropikalnych. Niszczenie
puszcz tropikalnych skutkuje
ogromną emisją gazów cieplarnianych do atmosfery, przyczyniając się do zmian klimatycznych.
W ciągu ostatnich 40 lat wykarczowano 700 tys. km kw.
Amazonii – obszar dwukrotnie
większy od Polski. Aby zrobić
miejsce dla upraw genetycznie
modyfikowanej soi (która trafia także do Polski w postaci

W NUMERZE
między innymi:
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paszy), co 8 sekund znika kawałek dżungli wielkości boiska
piłkarskiego, co roku wielkości Belgii. Zazwyczaj wycinka
Puszczy Amazońskiej odbywa
się według tego samego schematu: Najpierw ścina się drzewa – w 80% przypadków nielegalnie. Następnie pojawia
się hodowla bydła, a na koniec
plantacje soi GMO opryskiwane groźnym środkiem chemicznym – glifosatem.
Zagłada puszczy dotyka nie
tylko ginących bezpowrotnie
roślin i zwierząt. Giną także
tradycyjne kultury odwiecznych mieszkańców Amazonii.
W ciągu XX w. wyginęło całkowicie 90 plemion amazońskich
Indian. Zdjęcia satelitarne pokazały, że tylko w samym r.
2004 wykarczowano ponad 25
tys. km kw. lasów Amazonii.
Na niezmierzonych połaciach
wykarczowanej Puszczy Amazońskiej w Brazylii rośnie soja.
Dwie trzecie tych upraw kontrolują „Trzy Siostry” – obecne
także w Polsce ponadnarodowe korporacje: Cargill, ADM
i Bunge.
ciąg dalszy na str. 5
Jola Kamieniecka – Natura
2000. Pomiedzy turystyką
a ekologią: str. 22

Napięcie między Polską a UE wynikające z naszego przywiązania
do neoliberalnych dogmatów nie
jest ani czymś nowym, ani zaskakującym. Nie pozostaje ono bez
wpływu na sam proces moderni-

Celem reform ma być zwiększanie
efektywności. Rolnicy mają zmienić
się w przedsiębiorców rolnych i prowadzić działalność na zasadach rynkowych. Ten model rozwoju wiąże
się z koncentracją własności, specjalizacją i standaryzacją produkcji.
Zgodnie z obiegową opinią rolnictwo jest nadmiernie rozdrobnione.
W większości ekspertyz przywołuje się fakt, że 31,1% gospodarstw
to gospodarstwa poniżej 1 ha. Tyle
że z punktu widzenia efektywności
rolnictwa jako całości nie mają one
znaczenia, bo ich łączna powierzchnia to tylko ok. 1,5% areału upraw.
Tymczasem gospodarstwa powyżej 100 ha zajmują w Polsce już 24%
i szybko ich przybywa
ciąg dalszy na str. 3

Suwerenność żywnościowa
w Europie, TERAZ!

Systemy żywnościowe zostały
obecnie zredukowane do modelu
rolnictwa przemysłowego kontrolowanego przez kilka ponadnarodowych korporacji spożywczych
wespół z niewielką grupą dużych
sprzedawców detalicznych.
Zamiast koncentrować się na wytwarzaniu żywności, która jest zdrowa,
niedroga i korzystna dla ludzi, model
ten skupia się na produkcji surowców
na biopaliwa czy pasze dla zwierząt
oraz na plantacjach towarowych. Powoduje to ogromne straty dla gospodarstw rolnych i utrzymujących się z
nich ludzi, a także sprzyja propago-

waniu diety szkodliwej dla zdrowia,
ubogiej w owoce, warzywa i produkty
zbożowe.
Model ten oddala nas jeszcze bardziej
od zrównoważonej i pełnej szacunku
relacji z przyrodą. Eksploatowanie
Ziemi w taki sposób jest podstawową
przyczyną ubóstwa obszarów wiejskich i głodu ponad miliarda ludzi na
świecie. Ponadto, tworząc nadwyżki
żywności przemysłowej, które są marnowane albo sprzedawane po cenach
dumpingowych na rynkach w Europie i poza nią, model ten niszczy lokalną produkcję i powoduje przymusowe migracje.
ciąg dalszy na str. 4

Hodowla, klimat
i zdrowie
Jacek Bożek
Organizacja
Narodów Zjednoczonych
ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
podkreśla, że jednym z wiodących
obszarów ochrony środowiska powinien być sektor hodowlany. Hodowla zwierząt powoduje emisję metanu pochodzącą z nawozu
zwierzęcego, emisję metanu z procesów trawiennych zwierząt oraz
Łukasz Moll – KRUS solą
w oku mieszczucha:
str. 16

podtlenku azotu z nawozów mineralnych stosowanych w uprawach
paszowych. Hodowla odpowiedzialna jest za 18% emisji gazów cieplarnianych spowodowanych działalnością człowieka. Oprócz tego z
rolniczej produkcji zwierzęcej pochodzi 64% emisji amoniaku, co
przyczynia się do zanieczyszczenia
powietrza, gleb i wód, powstawania
kwaśnych deszczy i uszkadzania
warstwy ozonowej.
ciąg dalszy na str. 4
Marcin Wrzos –
Otwarty kod ekologii:
str. 20
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ludziach i grupach społecznych,
realizujących swoje interesy.
Nie dzielił i nie wartościował ludzi, raczej poszukiwał
cierpliwie przyczyn zjawisk.
Do końca był aktywny naukowo i utrzymywał nieczęsty we
współczesnej ekonomii poziom
rozległości i głębi refleksji.
„Zielone Wiadomości” publikowały między innymi skrót
jego pamiętnego wykładu
o sprawiedliwości społecznej,
wygłoszonego przed Trybunałem Konstytucyjnym.

To coroczne spotkania, organizowane
przez organizacje pozarządowe związane z węgierskimi Zielonymi – partią
Polityka Może Być Inna (LMP). Na
przełomie lipca i sierpnia zapraszają
one pod Budapeszt panelistki i panelistów oraz uczestniczki i uczestników
z całej Europy do wspólnej dyskusji
na temat wyzwań stojących przed
światem i do poszukiwania zielonych odpowiedzi. Tematyka wiejska
znalazła się w programie Akademii
w poprzednich edycjach, w 2010 i w
2011 r. Poniżej relacje z tych debat.

Wokół rolnictwa
ekologicznego
Daniel Leidinger (architekt krajobrazu): Rolnictwo na Węgrzech zdominowane jest dziś przez uprawy przemysłowe, nastawione na produkcję
dla supermarketów. Uzależnienie od
narzędzi i pojazdów napędzanych
paliwem z ropy naftowej sprawia, że
mało kto jest w stanie wyobrazić sobie
powrót do bardziej pracochłonnej formy gospodarowania. Potrzeba zmian
w strukturze subsydiów rolnych, aby
nie wspierać nadmiernej chemizacji
rolnictwa. Dobrym rozwiązaniem jest
permakultura – pozwala odetchnąć
coraz bardziej wyjałowionej ziemi
i daje szansę ludziom zagrożonym
ubóstwem. Mogłaby stać się łącznikiem, który odbuduje więź między
mieszczanami a przyrodą.
W ciągu ostatnich stu lat w znacznej
mierze zniszczyliśmy kulturę rolną
budowaną przez tysiąclecia. Mówimy,
że praca na roli jest ciężka, podczas
gdy w celu obrony dotychczasowego
statusu życiowego i możliwości kupna nowych gadżetów potrafimy pracować po 50 i więcej godzin tygodniowo.
Gabó Bartha: Przeprowadziłam się
z Budapesztu na wieś po udanej akcji w obronie targu na placu Hunyadi,
gdzie handlowano nie tylko owocami
i warzywami, ale także przyrządzanymi z nich daniami. Władze dzielnicy
chciały postawić w tym miejscu galerię handlową i parking. Gdy zamieszkałam na wsi, lokalna społeczność
była zdumiona, że ktoś dobrowolnie
przeprowadził się w ich okolice. Ludzie nie mogą pojąć, że nie używam
pestycydów! We Francji, Niemczech
czy Włoszech przetrwała kultura kupowania wysokiej jakości lokalnych
produktów, która na terenie Węgier
zanika.
Béla Baji: Zajmuję się rolnictwem
ekologicznym od 1987 r. Permakultura to radykalne naśladownictwo natury. To nie tyle forma gospodarowania,
co tryb życia skupiony wokół centralnego ekosystemu danego obszaru,
np. stawu albo lasu. W tym ostatnim
przypadku teren, który do tej pory nie
był traktowany jako teren rolny, staje
się jednocześnie miejscem upraw, życia ptaków itp. Staramy się naśladować przyrodę, dlatego tak uprawiany
las nie ma jednej, lecz 3-4 warstwy,
tak jak na dzikich obszarach zalesionych. Podobnie ze stawem – można
w nim hodować ryby, a nad brzegiem
posadzić zioła. Nie stosujemy pestycydów, początkowo drzewa atakowały insekty, z czasem przyroda wracała
jednak do stanu równowagi i stan lasu
uległ – dzięki odbudowie dawnych
łańcuchów pokarmowych – znaczącej
poprawie.

Prof. Kowalik na „zakazanej” Paradzie Równości, Warszawa, czerwiec 2005 r. fot: B.B.Nowak

Trzydziestego lipca bieżącego roku zmarł w wieku 86 lat
wybitny ekonomista, profesor
Tadeusz Kowalik. Dla wielu
z nas to osobista strata. Profesor Kowalik, badacz o socja-

listycznych poglądach i konsekwentnej postawie badawczej
od lat utrzymywał się w czołówce najczęściej cytowanych polskich ekonomistów. Należał do
pokolenia, które rozumiało eko-

nomię jako naukę humanistyczną i nauczył nas dociekania przyczyn zjawisk ekonomicznych
w ich społecznym kontekście.
Widział podmiot nie w abstrakcyjnie rozumianym rynku, ale w

Jak stałam się aktywistką

trzyłam na moje wypowiedzi poszatkowane przez TV. Zaczęłam
formułować je tak, żeby trudno
było je pociąć i wypaczyć sens.
Zetknęłam się z niesamowitą radością wspólnej energii. Poznałam mądrych ludzi. Na naszych
protestach pojawiali się zwykli
ludzie, anarchiści, buddyści i słuchacze Radia Maryja. Pracownicy
korporacji wpadali w przerwie
na lunch. Poczułam, że istnieje
szansa na przerzucenie mostów
ponad podziałami. To uczucie
uskrzydla, przywołuję je w słabszych momentach.

foto: Klamra.org

Katarzyna Jagiełło
Rok temu podjęłam decyzję, która zmieniła moje życie. Wyszłam
z mojego prywatnego raju bez telewizji, radia i wiadomości prasowych i zaangażowałam się
w działalność publiczną.
Zaczęło się od odmowy. Zadzwoniła do mnie przyjaciółka, Klaudia Wojciechowicz: „Organizuję
demonstrację. Przyjedź, pomóż.
Wprowadzają do Polski GMO tylnymi drzwiami, w ustawie o nasiennictwie, w mediach cisza”.
Wymówiłam się. Bo zimno, bo
deszcz, bo daleko.
Klaudia umieściła w internecie
zdjęcia: grupa osób, nieliczna,
protestują w deszczu. Sprawdziłam, co napisano o ustawie w prasie. Żadnej wzmianki. Zastanowiło mnie to. Przeczytałam artykuł

na stronie Międzynarodowej Koalicji na rzecz Ochrony Polskiej
Wsi. Ponowny przegląd prasy.
I wtedy zrozumiałam, że nie chcę
biernie się temu przyglądać. Że
mam dość. Coś we mnie pękło.
Często słyszę pytanie: czemu
akurat GMO? Bo to świetny przykład problemu naszych czasów:
zmiany myślenia o prawie własności, państwie i korporacjach.
Świadectwo obrzydliwego niechlujstwa polskiego prawa. Układów, koneksji, samolubstwa i zaprzedania duszy Mamonie.
Włączyłam się w wir działań. To
niezwykłe uczucie – uczestniczyć.
Bez nagrody, ale z poczuciem
słuszności i romantyzmu potencjalnie przegranej sprawy. Spałam
po cztery godziny na dobę, ale nigdy przedtem nie miałam takiego
poczucia sensu i przynależności.
Zobaczyłam, jak wygląda świat
mediów, z niedowierzaniem pa-

A te pojawiają się, gdy z niedowierzaniem czytam kolejny artykuł w popularnej prasie. Ton
debaty nadawany przez opiniotwórcze gazety jest niedopuszczalny. Demagogia i manipulacja.
Wypowiedzi tuzów polskiej biotechnologii, w których udowadniają, że umieją kłamać jak z nut
(lub odznaczają się wyjątkową jak
na ich pozycję naukową ignorancją). Pierwszy z brzegu przykład:
jak „złoty ryż” mógł uratować miliony, skoro nie dopuszczono go
do produkcji?
Przy obecnej kampanii medialnej
łatwo przestraszyć się o własne
IQ i zdrowy rozsądek. Zwolennicy GMO (często bardzo utytułowani) przekonują, że przeciwnicy
GMO to sekciarze, a co najmniej
niedouczeni idioci. Chciałabym,
żeby dziennikarze chociaż próbowali być obiektywni. A naukowcy etyczni, szczególnie na styku
z biznesem.
Zastanawiam się, czemu media
i decydenci tak lekceważą w tej
kwestii choćby przykład Niemiec?

Ale Profesora zapamiętamy
także jako do końca aktywnego działacza społecznego. Był aktywnym członkiem
ATTAC Polska, widywaliśmy
go często jako uczestnika
debat i spotkań, wreszcie
spotykaliśmy go jako skromnego, wtopionego w tłum
uczestnika parad równości
czy marcowych manif. Przekroczywszy osiemdziesiąty
rok życia nadal znajdował w
sobie energię do życia aktywnego i refleksyjnego.
Jego poglądy i postawa życiowa pozostaną jeszcze długo
żywą inspiracją dla wielu z nas.
Redakcja
Zielonych Wiadomości

Czy aby na pewno Francja, Włochy i Austria nie chcą u siebie korporacyjnego GMO przez zabobon
i ignorancję? Irytuje mnie, że media i politycy uparcie wałkują wyłącznie temat zdrowia i ekologii.
Ja nie jestem ekologiem, jestem
konsumentem. Interesują mnie
aspekty gospodarcze i społeczne.
O tym chciałabym usłyszeć w polskich mediach.
Miałam okazję spotkać polityków
różnych opcji. Trudno o tych z pasją, rozumiejących temat – dziękuję tym, którzy nie odpuszczają. Tu nie chodzi o przekonania
polityczne, tu chodzi o przejęcie
przez oligarchię naszej żywności,
najbardziej podstawowego obok
wody dobra. O podbój gospodarczy, o brak wyboru. Poznałam też technokratów, kłamców,
leni. I ignorantów opierających
swe poglądy na strzępkach wiedzy. Niewiarygodne, jak słabo
wygląda w Polsce kontakt z obywatelem. Większość instytucji
i polityków nie ma nawet autorespondera. Nie wiadomo, czy
email dotarł, czy został przeczytany. Obywatel to natrętny petent.
Co z tego mam? Poczucie sensu.
Poczucie, że działając razem można zmienić rzeczywistość, i że nie
jest to pusty slogan. Płakałam, słysząc oświadczenie Prezydenta o
zawetowaniu tamtej ustawy (chociaż zgrzytałam zębami, słysząc,
co mówi o samym GMO). Mała
grupa zaangażowanych osób pociągnęła resztę i dokonaliśmy
wielkiego czynu. Jeśli będę mieć
wnuki, opowiem im o tamtym lecie. O tym, jak grupa troskliwych
obywateli zmieniła świat.

m o d e r n i z a c j a
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Na czym stoi wieś polska
Modernizacja Rolnictwa w Polsce
Marcin Wrzos
ciąg dalszy ze str. 1
Proces koncentracji najszybciej
przebiega wcale nie w regionach,
gdzie rozdrobnienie jest największe. Oznacza to, że zmierzamy ku
rolnictwu przemysłowemu szybciej, niż mogłoby się wydawać. Dowodem na intensyfikację produkcji
jest wzrost zużycia nawozów mineralnych. O ile w sezonie 1999/2000
wysiano przeciętnie 85,8 kg na hektar, to w sezonie 2009/2010 było
to już 114,7 kg/ha. Zdecydowany
wzrost zauważalny jest zarówno w
przypadku nawozów azotowych,
fosforowych, jak i potasowych –
mimo że ich ceny ciągle rosną. Coraz więcej zużywa się też środków
ochrony roślin. Z 22 tys. ton w 2000
r. nastąpił wzrost do ponad 51 tys.
ton w r. 2010.
Podnoszenie efektywności wymaga
sprawnie działającego systemu kredytów. Dzięki funduszom unijnym
rolnicy mają dostęp do pieniędzy
na preferencyjnych zasadach. Mogą
łatwiej realizować szereg inwestycji, na które wcześniej nie byłoby
ich stać. Nie zawsze są świadomi
ryzyka, nie zawsze można je zresztą przewidzieć. Czas inwestycji jest
długi i po jej realizacji może się okazać, że kalkulacje co do opłacalności
są już nieaktualne. Wystarczy, że w
międzyczasie zmienią się przepisy
lub sytuacja na rynku. Bez wsparcia państwa bardzo łatwo wpaść w
spiralę zadłużenia i w konsekwencji stracić wszystko. Trudno oszacować, ile gospodarstw w ostatnim
czasie zostało zlicytowanych. Dla
rolnika utrata ziemi, na której nierzadko rodzina pracuje od wielu
pokoleń, to coś więcej niż utrata firmy. W ostatnich latach głośna była
sprawa rolników z województwa
łódzkiego, którzy wpadli w spiralę
zadłużenia i popełnili samobójstwo.

Zwycięzcy i przegrani
Podniesienie się poziomu życia na
wsi po wstąpieniu do UE jest faktem.
Dotyczy to zresztą również obszarów miejskich. Faktem jest również
wzrost dysproporcji majątkowych
w stopniu nawet większym niż w
miastach. System dotacji jest korzystny dla rolników posiadających duże
gospodarstwa. Ci, których traktuje
się jako największych wrogów modernizacji – wspomniane 31% gospodarstw poniżej 1 ha – nie dostają
dotacji obszarowych wcale. Połowa
rolników (ok. 700 tys. osób) otrzymuje dotacje nie wyższe niż 2 tys.
złotych rocznie. Trudno mówić więc
w ich przypadku o impulsie modernizacyjnym, pomoc ta ma charakter
socjalny. Po zmianach wprowadzonych we Wspólnej Polityce Rolnej
na lata 2012-2020 prawdopodobnie
osoby te nie będą musiały nawet

przechodzić procesu weryfikacji,
tzw. renta będzie im wypłacana automatycznie. Nic dziwnego, że dotacje wydają głównie na konsumpcję i
podniesienie standardu życia.
System dotacji ma wspierać głównie średnie gospodarstwa rodzinne
nieprzekraczające 50 ha, tylko one
dostają pełne wsparcie. Gospodarstwa do 100 ha dostają 50% dotacji, a nieprzekraczające 300 ha tylko
25%, większe nie dostają wsparcia.
Ograniczenia te są niestety w polskich warunkach w dużej mierze
fikcją. Z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wynika, że największe dopłaty biorą spółki powstałe
na terenach byłych PGR i firmy z
kapitałem zagranicznym. Aby w
pełni wykorzystać system dotacji,
największe przedsiębiorstwa formalnie dzielą się na kilka mniejszych podmiotów. System dotacji
ulega wypaczeniu, nie służą już zapewnieniu opłacalności produkcji
średnim gospodarstwom rodzinnym, lecz zyskowi tych największych. Nie jest to jednak powód
do zmartwień, przynajmniej takie
wrażenie można odnieść czytając
Raport wyników z Powszechnego
Spisu Rolnego 2010. Jego autorzy
ubolewają, że w ostatniej dekadzie
liczba gospodarstw 50 ha i większych wzrosła tylko o ponad 34%.
Przedstawiając sytuację na polskiej
wsi w publikacji „Zielony Nowy Ład
w polityce społecznej w Polsce”, Maria Skóra stwierdza, że u podstaw
polityki państwa leży przekonanie
o „nieuniknionym i nierównomiernym rozwoju Polski”. Rośnie na wsi
liczba zwycięzców, ale jeszcze szybciej przegranych. Pełnych skutków
tego procesu jeszcze nie widać, płynące z UE pieniądze w połączeniu z
nienajgorszą sytuacją na rynku zaciemniają trochę obraz całości.
Nowoczesne sposoby gospodarowania są dużo bardziej kosztowne,
rolnik jest bardzo często jednocześnie producentem płodów rolnych
i ich odbiorcą, choćby w postaci
pasz. Wyrównują się powoli ceny
między starymi i nowymi krajami
UE, dotyczy to również kosztów
produkcji. Proces ten można zaobserwować na przykładzie tego, co
dla rolnika ma znaczenie podstawowe, czyli cenie ziemi uprawnej. O ile
w 2000 r. przeciętnie za hektar trzeba było zapłacić 5 tys. zł, to w 2010 r.
było to już 18 tys. zł. Okres przejściowy musi się kiedyś skończyć, a wtedy najboleśniej skutki tego odczują
gospodarstwa najmniejsze.

Ucieczka od rolnictwa
Skutkiem modernizacji wsi jest bardzo szybko zmniejszająca się liczba
osób pracujących w rolnictwie. Szacuje się, że już 60% jej mieszkańców
nie ma nic wspólnego z rolnictwem.

foto: B.B.Nowak

Wokół suwerenności
żywnościowej
Karin Okonkwo-Klampfer

foto: M.Jermaczek-Sitak
W najmniejszych gospodarstwach
już teraz praca na roli traktowana
jest często jako zajęcie dodatkowe.
Rezygnacja z prowadzenia działalności rolniczej wobec utrzymującego się wysokiego bezrobocia
jest bardzo trudna. Nawet niewielka produkcja na własne potrzeby
jest traktowana jako forma zabezpieczenia. Poczucie, że na wsi jest
dobrze, ma często bardzo subiektywne podstawy. Zniknięcie popularnych jeszcze w latach 90. sławojek czy coraz rzadsze czerpanie
wody prosto ze studni nie może być
wiarygodnym miernikiem poprawy. Wraz ze wzrostem poziomu
życia rosną również jego koszty. Za
kanalizację i dostęp do wody w kranach trzeba przecież zapłacić.
Polska wieś startowała z bardzo niskiego pułapu. Dzięki unijnym pieniądzom nadrabia cywilizacyjne
zaległości. Mimo polepszającego
się standardu życia trzeba pamiętać, że 60% ludzi żyjących poniżej
minimum socjalnego mieszka na
wsi. To wyraźna nadreprezentacja,
zważywszy, że mieszka tam tylko
40% Polaków.
Zmniejszanie się liczby osób pracujących w rolnictwie jest nieuchronne, ale hurraoptymizm co
do bogacenia się wsi niestety może
uwiarygadniać działania zmierzające do likwidacji systemu zabezpieczeń społecznych. Wpisują się
w to próby likwidacji KRUS, który
dla rolników z małych i średnich
gospodarstw rolnych i ich rodzin
jest jedynym sposobem na dostęp
do opieki medycznej i zabezpieczenia na starość. W takiej sytuacji
państwo naraża się na pojawienie
się dużej grupy ludzi wyrzuconych
poza system, skazanych na życie
z pomocy społecznej.

Koniec i początek
epoki

foto: M. Wrzos

Permakultura buduje lokalną społeczność. W miejscowości, gdzie pracowałem, ludzie współdziałali ze sobą
np. przy okazji remontu domu. Dziś
wsie ulegają przemianom, wyludniają się, a na miejsce opuszczającej
je ludności przybywają chcący odpocząć od szybkiego tempa mieszczanie. Często nie mają nawet pojęcia,
co rośnie w ich ogródkach. Mimo tych
procesów ruch wiosek ekologicznych
na Węgrzech przetrwał już 20 lat.
Przyszłość należy jednak do permakultury w miastach: wykorzystywania
przestrzeni takich jak dachy bloków
do budowy szklarni i uprawy warzyw.
Potwierdza to przykład Kuby – kraju,
którego władze po utracie wsparcia
z ZSRR rozpoczęły promocję rolnictwa miejskiego w celu wyżywienia
społeczeństwa. Rolnictwo miejskie
rozwija się tez oddolnie, znam taki
przekład z Francji, gdzie grupa ludzi zdecydowała się na zasianie na
opuszczonym przez inwestora terenie
sałaty i pomidorów. Po początkowych
kontrowersjach lokalne władze zgodziły się na ten eksperyment.

Na naszych oczach kończy się pewna epoka, modernizacja przyspiesza zanik kultury chłopskiej. Ma to
również negatywne skutki. Rolnicy
stają się konsumentami żywności
w takim samym stopniu jak wszy-

scy. Proces produkcji nie ma już dla
nich związku z konsumpcją, jakość
przestaje być priorytetem, staje się
nim zysk. W obiegowej opinii polska
żywność konkuruje nie tylko ceną,
ale i wysoką jakością wytwarzanych
produktów. Na dłuższą metę jest
to stan niemożliwy do utrzymania:
standaryzacja produkcji prowadzi
nieuchronnie do stworzenia zestandaryzowanego produktu.
Być może dlatego stosunkowo
wolno rozwija się w Polsce rolnictwo ekologiczne. Mimo mocnego
wsparcia UE w Polsce tego typu
produkcją objętych jest tylko 2,37%
uprawianej ziemi. Dla porównania
średnia dla całej wspólnoty wynosi
4,4%. Daleko nam nie tylko do Austrii, w której 18,5% uprawianej ziemi zajmuje rolnictwo ekologiczne,
ale również do sąsiednich Czech,
gdzie wskaźnik ten sięga 9,38%. Widać jednak wyraźnie, że liczba gospodarstw zainteresowanych prowadzeniem takiego typu produkcji
wzrasta. Gospodarstwa ekologiczne
mogą być przeciwwagą dla rozwoju
rolnictwa przemysłowego. Dużo zależy jednak od tego, czy ekologiczna
produkcja stanie się domeną mniejszych gospodarstw.
Tymczasem zmienia się sytuacja na
rynkach światowych. Rośnie bardzo szybko zapotrzebowanie na
żywność. Wydaje się, że jesteśmy na
tę sytuację kompletnie nieprzygotowani, zresztą jak i cała UE. Dotychczas polityka rolna kształtowana
była tak, by zapobiegać nadprodukcji. Teraz wobec zmieniającej się sytuacji trzeba na nowo określić cele.
Być może również mniejsze gospodarstwa będą mogły produkować
w sposób opłacalny. Może należy
jednak zmienić system, w którym
drobnym rolnikom bardziej się
opłaca nic nie robić niż produkować
niewiele, głównie na własne potrzeby. Już niedługo może się okazać, że
zapewnienie samowystarczalności
żywnościowej wobec niedoborów
na rynkach stanie się priorytetem.
* O ile nie zaznaczono inaczej, dane statystyczne pochodzą z Rocznika Statystycznego Rolnictwa 2011 opracowanego przez Główny Urząd Statystyczny.

(działaczka Via Campesina): To, jak
wyobrażamy sobie kontrolę nad produkcją i pochodzeniem żywności, jest
kwestią polityczną. Dziś nie możemy
swobodnie kształtować polityki żywnościowej, bo Światowa Organizacja
Handlu coraz mocniej naciska na liberalizację rynku produkcji rolnej. Wskutek unijnych wymogów dotyczących
higieny i niekorzystnych rozwiązań
podatkowych drobnym rolniczkom
i rolnikom coraz trudniej jest związać koniec z końcem. Zależy nam na
przywróceniu więzi między producentami a konsumentami, lokalizacji produkcji, cenach żywności umożliwiających utrzymanie się z pracy na roli,
a także wspieraniu rolnictwa pozostającego w harmonii ze środowiskiem.
Potrzebne są ułatwienia nie dla wielkiego agrobiznesu, lecz dla drobnych
wytwórców, których praca służy zachowaniu bioróżnorodności i integralności krajobrazu.
Nie powinniśmy dążyć do niskich
cen żywności, lecz do podwyższania
płac, aby uniknąć pułapki „równania
w dół” w różnych dziedzinach życia.
Naczelną wartością obecnego systemu ekonomicznego jest konkurencja.
Ale czemu moi hodujący świnie rodzice muszą troszczyć się o to, jaka jest
cena wieprza na giełdzie w Chicago?
Powinniśmy usunąć zasadę konkurencji z unijnej polityki rolnej. Unijne
kwoty mleczne celowo są ustawione
wyżej, niż wynosi europejskie zapotrzebowanie, by tanio sprzedawać te
nadwyżki do krajów rozwijających się,
gdzie miejscowi rolnicy muszą wylewać swoje mleko. To napędza migrację do miast i rozrastanie się slamsów.
Gertrude Klaffenboeck (koordynatorka FIAN, austriackiej organizacji walczącej o odpowiedni poziom informacji
na temat żywności): To że jest jedzenie w supermarketach nie oznacza, że
nie ma problemu niedożywienia. Gdy
rośnie bieda, ludzie muszą wybierać
między opłaceniem czynszu i rachunków a jedzeniem. Dyskryminacja drobnych wytwórców żywności szkodzi także ubogim – prawo do wyżywienia to
nie tylko dostęp do jedzenia, ale też do
jedzenia odpowiedniej jakości.
Nadwyżki żywności z upraw i hodowli przemysłowych eksportowane
są na globalne Południe, gdzie psują lokalne rynki żywności Za pieniądze europejskich podatników niszczy
się podstawy życia osób usiłujących
utrzymać siebie i swoje rodziny w innych krajach. Wiąże się z tym presja
na środowisko wskutek masowego
zużycia chemikaliów i emisji gazów
szklarniowych.
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Żyjemy w świecie nadwyżki żywnościowej, gdzie miliard ludzi cierpi
z głodu. Globalne stosunki rolne szkodzą już nie tylko osobom biednym, ale
także tym o średnich dochodach. Co
roku kilkanaście milionów dzieci ginie
z powodu chorób, którym mogłaby
zapobiec lepsza dieta. Każda i każdy
z nas ma prawo do tego, by nie być
głodnym, czas, by postulat ten przestał pozostawać na papierze. To nieprawda, że na Ziemi jest za dużo ludzi. Nasza planeta ma wystarczający
potencjał, by wraz z upowszechnieniem bardziej ekologicznych upraw
wyżywić 12 mld osób.
Borbála Sarbu-Simonyi (członkini
węgierskiej organizacji ekologicznej
Védegylet): Trzeba wspierać kontrolę lokalnych społeczności nad żywnością i sposobami jej produkcji. Ważne
jest też zachowanie naturalnej bioróżnorodności, podtrzymywanie uprawy
lokalnych odmian. Pochodną kwestią
są organizmy modyfikowane genetycznie, pozostające ze względu na
swą kapitałochłonność pod kontrolą
korporacji ponadnarodowych. Trudno ocenić długofalową szkodliwość
żywności GMO, niewątpliwym problemem jest za to brak kontroli społeczności i państw nad tą technologią, a
także nad rozprzestrzenianiem się raz
wprowadzonych do przyrody zmodyfikowanych genów.

W s p ó l n a

Wokół wiejskiej biedy
Nóra L. Ritók: Fundacja, w której
działałam, prowadzi szkołę z alternatywnym programem nauczania, dostosowanym do potrzeb dzieci z ubogich rodzin. Jej założycielka odeszła
ze szkoły wyznaniowej, gdy rodzice
węgierskich dzieci zaczęli narzekać
na obecność dzieci romskich. Dziś jej
szkoła integracyjna ma 670 uczniów,
z czego 70% to dzieci ubogie, sporo
z nich ze społeczności romskiej. Udało jej się zachować bezpłatny charakter placówki, zapewniającej także
pomoc żywieniową i transportową.
Poza płatną pracą dydaktyczną nauczyciele wykonują społecznie wiele
działań nastawionych na pomoc socjalną, co skutkuje np. zapewnianiem
porządnego umeblowania i ogrzewania w domach uczniów. Buduje to zaufanie między szkołą a ludźmi do tej
pory wykluczonymi z udziału w życiu społecznym. Jednym z narzędzi,
które wykorzystujemy w promowaniu
naszej działalności, jest cieszący się
sporą popularnością blog.
Lucy Szilagime: Niski poziom wykształcenia na obszarach wiejskich
na Węgrzech hamuje nie tylko rozwój
ekonomiczny, ale też społeczny.

R o l n a

Co dalej ze Wspólną
Polityką Rolną?

Polskie organizacje ekologiczne
z uwagą śledzą proces reformowania Wspólnej Polityki Rolnej
Unii Europejskiej. W stanowisku
z debaty, która odbyła się w marcu 2011 r. wokół komunikatu Komisji Europejskiej z 18 listopada
2010 r. „WPR do 2020 r.: sprostać
wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami
naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”, organizacje poparły zasadnicze cele reformy. Pod
wspólnie uzgodnionym tekstem
stanowiska podpisało się wówczas 25 polskich organizacji.
Rok później, 12 października Komisja Europejska przedstawiła projekty rozporządzeń dotyczących nowej WPR. W wyniku
debaty z udziałem organizacji
ekologicznych i społecznych 28
organizacji przedstawiło stanowisko, którego najważniejsze argumenty przedstawiamy.

Organizacje te są częścią europejskiego ruchu Agricultural and Rural Convention – ARC 2020 (Koalicji Rolniczej i Wiejskiej), będącego
platformą ponad 150 organizacji
z 22 krajów członkowskich UE,
i popierają stanowisko ARC 2020
w sprawie reformy polityki rolnej
i rozwoju wsi z listopada 2010 r.:
http://www.arc2020.eu/front/wp-content/uploads/2011/03/ARC-Communication-PL.pdf

Stanowisko polskich
organizacji ekologicznych
i społecznych na temat
najważniejszych założeń
pakietu legislacyjnego
WPR 2020
Państwo powinno mieć narzędzia
kontroli struktury rolnej, np. poprzez
wprowadzenie limitu posiadanego areału. Przez lata pracowaliśmy
z węgierskim rządem nad bardziej
elastycznymi normami higienicznymi
dla drobnych gospodarstw. Chodzi o
to, żeby były one dostosowane do ich
możliwości finansowych, a jednocześnie zapewniały odpowiedni poziom
bezpieczeństwa żywności.

P o l i t y k a

Wyrażamy zadowolenie, że propozycje legislacyjne odnoszą się
do „zazieleniania” Wspólnej Polityki Rolnej, lecz uważamy że

zakres proponowanego „zazielenienia” jest zdecydowanie niewystarczający, by ochronić takie
zasoby Europy jak gleby, wody i
różnorodność biologiczną; może
się więc okazać tylko fikcyjnym
zazielenieniem. Wdrażanie WPR
w takim kształcie nie pozwoli –
naszym zdaniem – zachować dla
przyszłych pokoleń Europejczyków szansy życia w zdrowym
środowisku oraz możliwości powszechnej produkcji zdrowej
i wysokiej jakości żywności, a tym
samym zagrażać może ich bezpieczeństwu żywnościowemu.

Nie wszystkie propozycje legislacyjne spełniają nasze oczekiwania, zwłaszcza jeśli chodzi
o wsparcie aktywnych rolników,
którzy produkują żywność wysokiej jakości lub świadczą usługi
dla środowiska, chroniąc przyrodę lub pielęgnując tradycje i kulturę wiejską. W propozycjach nie
widzimy także odniesienia do
problemów dobrostanu zwierząt
związanych z rolnictwem typu
przemysłowego.
Popieramy propozycje dążenia
do uproszczenia WPR i uważamy, że należy ograniczać rozwój
biurokratycznych obowiązków,
które nakładają na rolników niektóre kraje członkowskie. Jednak
pewne zasady są konieczne, jeśli
chcemy rzeczywiście wspierać
tylko aktywnych rolników w rzeczywistości prowadzących działalność rolniczą i świadczących
usługi dla społeczeństwa, a nie
tylko kontynuować historyczne
płatności „w starym stylu”, związane z powierzchnią posiadanej
ziemi rolnej. Apelowaliśmy i apelujemy o przejrzysty i sprawiedliwy system dopłat z przeznaczeniem na konkretne cele.

Uważamy, że definicja „aktywnego rolnika” (rolnika czynnego
zawodowo) nie jest pełna, a jej zapis nie jest jasny. Definicję tę należy poszerzyć o wprowadzenie
obowiązku produkcji żywności
wysokiej jakości lub świadczenie usług na rzecz środowiska,
np. aktywne działania na rzecz
ochrony przyrody. Jako podatnicy, a jednocześnie konsumenci, dla których ważna jest dbałość
o różnorodność biologiczną i krajobrazową, nie chcemy wspierać
wielkich posiadaczy ziemskich,
którzy nie prowadzą żadnej produkcji, lecz czerpią zyski z samego faktu dotowania „do hektara”
i jednocześnie nie przyczyniają
się do poprawy stanu środowiska. Sprzeciwiamy się wspieraniu
intensywnych metod rolnictwa,
które są szkodliwe dla środowiska, degradują glebę i powodują
zanieczyszczenie wód, produkcję zwierzęcą skutkującą uwalnianiem się „gazów cieplarnianych” oraz monokultur, które
mają fatalny wpływ na różnorodność biologiczną i krajobrazową.
Dlatego uważamy za konieczne wprowadzenie górnych limitów płatności (tzw. capping), by
Wspólna Polityka Rolna była bardziej sprawiedliwa dla wszystkich rolników.
Dyskusja na temat równych płatności w „starych” i „nowych”
krajach członkowskich idzie, naszym zdaniem, w niewłaściwym
kierunku, gdyż takie próby wyrównywania płatności spowodowałyby jeszcze wyższe różnice
między wielkimi posiadaczami
ziemskimi a drobnymi gospodarstwami rolnymi, które wymagają
wsparcia, gdyż są miejscem pracy i życia rodzin rolniczych oraz
tworzą strukturę społeczną i kulturową wsi.

Ponadto pragniemy podkreślić pozytywne elementy reformy WPR
jak:
• płatności dla drobnych producentów rolnych,
• wprowadzenie obowiązku
degresywności płatności bezpośrednich,
• dodanie klimatu i innowacyjności do listy aktualnych
priorytetów rozwoju obszarów
wiejskich,
• możliwość przesunięcia z filaru I do filaru II do 10% koperty
finansowej, co daje państwom
członkowskim możliwość
większego wsparcia działań
ukierunkowanych na rozwój
obszarów wiejskich,
• wspieranie programu Leader
z innych funduszy, co stwarza
nowe możliwości rozwoju lokalnego,
• brak możliwości stosowania
płatności związanych z produkcją tytoniu.
Podwyższenie środków dla II filaru jest konieczne, gdyż zwiększonego wsparcia z budżetu WPR
wymagają zwłaszcza takie działania jak:
• program rolno-środowiskowo-klimatyczny,
• rolnictwo ekologiczne,
• działalność rolników na obszarach Natura 2000,
• działania związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy
Wodnej.
Jesteśmy zdecydowanie przeciwni wspieraniu ze środków WPR
rolnictwa przemysłowego, monokultur i upraw roślin modyfikowanych genetycznie
Debata zorganizowana przez Polski
Klub Ekologiczny, Europejską Zieloną Fundację (Green Europe Foundation, Fundację Zielony Instytut oraz
Koalicję na rzecz Czystego Bałtyku z
udziałem organizacji ekologicznych i
społecznychw
Oprac. Dorota Metera

Hodowla, klimat
i zdrowie

ciąg dalszy ze str. 1

Także Dyrekcja Generalna ds.
Środowiska w Komisji Europejskiej podkreśla niebezpieczeństwo związane z wpływem hodowli na ocieplenie klimatu.

Niszcząca produkcja
Krowa, która daje 25 litrów mleka,
wytwarza dziennie od 100 do 500
litrów metanu. Do globalnego ocieplenia przyczynia się on w stopniu
większym niż dwutlenek węgla.
Dane z raportu FAO z 2006 r. pokazują, że hodowla zwierzat takich
jak krowy, owce, świnie czy drób
może być przyczyną poważnej degradacji gleb i wód. Przewiduje się,
że wkrótce problem ten stanie się
jeszcze bardziej palący, ponieważ w
pierwszej połowie obecnego stulecia globalne spożycie mięsa i mleka
ulegnie podwojeniu.
Większość światowej produkcji
zwierzęcej odbywa się w systemach przemysłowych, wywierających silną presję na zasoby gruntowe i wodne zwłaszcza ze względu
na rozrastające się uprawy paszowe.
Hodowla przemysłowa powoduje
rozległe zanieczyszczenia nawozem
zwierzęcym oraz stosowanymi w

uprawach nawozami sztucznymi,
pestycydami i herbicydami. Nie zachowuje się w niej nawet minimum
dobrostanu zwierząt. Żyją w stresie i
strachu, zamknięte w ciemnościach,
stoją we własnych ekskrementach,
faszerowane antybiotykami.
Hodowla żywego inwentarza na
mięso, mleko i jaja zużywa istotną
część światowych zasobów naturalnych. Jedna trzecia gruntów ornych
na świecie jest zajmowana przez
uprawy paszowe; przeszło 90%
światowej soi oraz 60% kukurydzy i
jęczmienia uprawia się na paszę dla
zwierząt. Jedną z głównych przyczyn emisji CO2 i zaniku bioróżnorodności jest karczowanie i wycinanie lasów. Ziemia pod pastwiska
(70%) i uprawy paszowe to w rzeczywistości tereny, które ogołocono
z lasów. Powiększanie terenów pod
uprawy paszowe bezpośrednio pogarsza także warunki życia przeszło
1/4 ludności świata. Rozrastające się
uprawy zabierają miejsce pastwiskom. Te pastwiska, które pozostają,
są więc nadmiernie wykorzystywane, a to powoduje ich pustynnienie.

Pilne reformy
Alternatywą dla przemysłowych
hodowli zwierząt są farmy eko-

foto: J. Larruskain
logiczne. Tu musi być zachowany
nie tylko dobrostan zwierząt, ale
także zasady zrównoważonego
rozwoju. Wpływ takiej hodowli
na środowisko jest mniejszy i bardziej rozłożony w czasie.
Międzynarodowa organizacja Compassion in World Farming (CIWF)
doprowadziła do opracowania i
opublikowania pierwszego w Europie raportu na ten temat. Opracowanie zatytułowane „Globalne
ocieplenie: zmiany klimatyczne a
dobrostan zwierząt hodowlanych”
zostało wydane przez Klub Gaja w
języku polskim. Raport wskazuje na
to, że aktualne ceny mięsa i mleka
są zaniżone w stosunku do rzeczywistych kosztów ekologicznych ich
produkcji. Sprawą zasadniczej wagi
jest więc, by koszty i ceny tych produktów w krajach rozwiniętych za-

częły odzwierciedlać ich prawdziwe
koszty. CIWF uważa jednocześnie,
że to właśnie w tych krajach mamy
do czynienia z sytuacją niezrównoważonej ekologicznie nadprodukcji
i nadmiernej konsumpcji produktów zwierzęcych (mięsa, mleka i jaj).
Zaplanowane i umiejętnie przeprowadzone ograniczenie produkcji i
konsumpcji mięsa i mleka w krajach
Unii Europejskiej jest niezbędnym
krokiem na drodze do zahamowania zmian klimatycznych.
Skuteczne
rozwiązanie
problemu emisji z tego typów hodowli wymaga kompleksowego podejścia do wykorzystania
gruntów i hodowli. Tymczasem
w Unii Europejskiej rolnictwo
nie jest objęte jednolitym systemem handlu uprawnieniami
do emisji gazów cieplarnianych.
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Pasze GMO – Kto zarabia, kto traci
ciąg dalszy ze str. 1
Od nich pochodzą modyfikowane
genetycznie nasiona, nawozy i silnie toksyczne dla ludzi i środowiska
środki ochrony roślin. Giganty te
następnie skupują soję od rolników
i wysyłają ją do Polski i całej Europy.
Cargill, który rozlokował się w stanie Mato Grosso, jest największym
eksporterem soi w Brazylii.
Importowana do Polski śruta soi
GMO skutecznie wypiera polskich
rolników z krajowego rynku pasz.
Dziś Polska sprowadza rocznie już
prawie 2 mln ton takiej śruty, czyli
ten import podwoił się w ciągu dekady. Do 2003 r. głównym rynkiem
zakupu śruty były kraje UE (Niemcy, Holandia, Belgia), skąd pochodziła większość polskiego importu.
Jednak od 2004 r. systematycznie
zwiększa się import śruty soi z Brazylii i Argentyny, które należą do
największych producentów roślin
modyfikowanych genetycznie na
świecie. W tej chwili całkowicie kontrolowana przez firmy zagraniczne
branża paszowa w Polsce należy do
najbardziej skonsolidowanych i zyskownych sektorów przemysłu rolno-spożywczego. Jedną trzecią łącznych jej przychodów, wynoszących
ok. 2 mld zł rocznie, uzyskują dwa
międzynarodowe giganty: De Heus
Koudijs-Hima oraz Cargill. Prócz
biotechnologów, którzy korzystają z
funduszy międzynarodowych koncernów agrochemicznych przeznaczonych na badania, trudno znaleźć
polskich beneficjentów tej monopolizacji nasiennictwa, dystrybucji
środków ochrony roślin oraz rynku
pasz w Polsce.
Używanie soi GMO pociąga za sobą
także likwidację tradycyjnej hodowli zwierząt w Polsce. W tradycyjnym żywieniu świń stosuje się
zboża i ziemniaki, wtedy na cały
cykl do osiągnięcia wagi ubojowej
potrzeba 6 miesięcy. Fermy przemysłowe, ograniczając możliwość

ruchu zwierząt i stosując pasze ze
śrutą sojową i innymi „promotorami wzrostu”, osiągają taką wagę
zwierząt nawet w ciągu 3 miesięcy. Oczywisty jest tutaj element nieuczciwej konkurencji – tradycyjne
gospodarstwa rolne nie mają szans
wytrzymać konkurencji cenowej
z kimś, kto hoduje nie dziesiątki,
a tysiące świń, które na dodatek rosną dwa razy szybciej. Import genetycznie modyfikowanej soi sprzyja
wypieraniu przez należące do zagranicznego kapitału wielkie fermy
z rynku polskich rolników, którzy
są w tych warunkach zmuszeni nie
tylko do likwidacji tradycyjnych hodowli świń, ale także do zaprzestania produkcji pasz.
Wspierany przez polskie władze
import soi odpowiada rocznej produkcji miliona polskich gospodarstw rodzinnych w wysokości po
2 tony paszy wysokobiałkowej na
gospodarstwo. Trzeba tu zadać pytanie, dlaczego polski rolnik ma być
uzależniony od decyzji niemieckiego czy amerykańskiego koncernu,
dlaczego ma stracić prawo wyboru
tego, jakie może zastosować uprawy i środki ochrony roślin i ile jest
gotowy za nie zapłacić? Choć polskie pasze białkowe mogą być w tej
chwili droższe od subsydiowanego
importu soi GMO, to dzięki nim zarabia polski rolnik. Kupując śrutę
sojową GMO z Argentyny, wydajemy 2 mld złotych, które mogłyby
trafić do rolnika w Polsce. Dlaczego
polski rolnik nie może sprzedawać
własnej paszy w swoim kraju? Jaką
korzyść dla Polski może przynieść
mechaniczne utrzymanie przez
nasze władze status quo, czyli sytuacji, w której pasze dostarcza do
Polski tylko kilka firm o monopolistycznej pozycji?
Jak bardzo udało się uzależnić produkcję żywności w Polsce od dostaw soi GMO wielkich koncernów
z Ameryki Południowej, świadczą
szacunki Instytutu Ekonomiki Rol-

Głos z sali: Za komuny przy każdej
szkole znajdował się ogródek z warzywami. Dzieci uczyły się zarówno pracy
na roli, jak i umiejętności przyrządzania
z wyhodowanych przez siebie warzyw
i owoców różnych przetworów. Dziś ta
tradycja zanikła, a dzieci częściej niż o
pracy rolnika uczy się o pracy prawnika
czy lekarza. Chciałabym, żeby szkoła
uczyła dzieci pracy tego typu.
foto: M.Wrzos
nictwa i Gospodarki Żywnościowej,
które mówią, że bez tego drogiego
importu ceny drobiu w Polsce wzrosną o 40-50%, a mięsa wieprzowego
o 15-20%. Z kolei ministerstwo rolnictwa twierdzi, że 90-95% śruty sojowej dostępnej na krajowym rynku
stanowi śruta sztucznie zmutowana, zaś „wprowadzenie zakazu jej
stosowania spowodowałoby drastyczny deficyt białka paszowego w
kraju i pogorszenie konkurencyjności krajowej produkcji zwierzęcej”.
W tym samym czasie likwiduje się
uprawy roślin strączkowych, które
mogłyby być dochodową dla polskich rolników alternatywą dla importu soi GMO z drugiej półkuli. Po
cichu i bez rozgłosu areał uprawy
tych roślin w Polsce dramatycznie
się zmniejsza. Również zbiory pastewnych roślin strączkowych w r.
2006 wyniosły 147,1 tys. ton, czyli o 40,3 tys. ton mniej niż w r. 2005
(187,4 tys. ton).
Schemizowane, stosujące GMO rolnictwo przemysłowe powinno być
nazywane przemysłem, a nie rolnictwem. Podstawą prawdziwego

Specjaliści poszukują złotego środka, ale czy przeciętny Europejczyk
ma biernie oczekiwać na szczęśliwe zakończenie tych poszukiwań?
Nie, nie traćmy czasu, nawet jeśli
zmiana nawyków żywieniowych
nie jest łatwa. Nasze wybory żywnościowe mają wpływ na to, jaką
Ziemię zostawimy przyszłym pokoleniom. O więcej zbóż, owoców
i jarzyn w codziennych posiłkach
apelują już nie tylko dietetycy,
ale także specjaliści zajmujący się
ochroną klimatu. Dlatego tak ważna jest edukacja społeczeństwa
w tym zakresie.

rolnictwa jest działalność zgodna
z naturalnymi cyklami: porami dnia
i roku, cyklami płodności zwierząt,
sezonowością określonych produktów. Rolnictwo przemysłowe natomiast jest zaprzeczeniem naturalności – na setkach hektarów bez
kwiatów polnych i pszczół rośnie
tylko jedna roślina, w zamkniętych
chlewniach czy kurnikach, gdzie
światło świeci się nieustannie, zwierzęta nie wiedzą, czy to dzień czy
noc, wiosna czy lato. Tutaj sztucznie się zapładnia zwierzęta, tu wszczepia się maciorom zarodki; ruję,
a nawet porody wywołuje się farmakologicznie. Tutaj karmione
GMO, hormonami i metalami ciężkimi zwierzę jest zdegradowane do
funkcji trybiku w wielkiej maszynerii „nowoczesnego rolnictwa”. I w
imię czego to wszystko? Zwiększenia produkcji żywności, której i tak
mamy w nadmiarze?
Marek Kryda działacz polskiego
ruchu ekologicznego i praw zwierząt, wieloletni Dyrektor Instytutu Ochrony Zwierząt w Polsce

foto: M.Jermaczek-Sitak

foto: Archiwum Klubu Gaja
Oznacza to, że państwa członkowskie mają swobodę w decydowaniu w sprawie włączenia go lub niewłączenia do
swoich
programów
kontroli
emisji.

Siła konsumentów
Produkcja mięsa i przetworów
mlecznych odpowiada za 13,5%
ogółu emisji gazów cieplarnianych w 25 państwach Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii mięso
i produkty mleczne odpowiadają
za 8% krajowych emisji, podczas
gdy owoce i warzywa za 2,5%. Nakład energii na wyprodukowanie
jednej porcji gotowanej wieprzowiny bywa trzy razy większy niż
na wyprodukowanie porcji gotowanej fasoli lub innych nasion roślin strączkowych. Oznacza to, że
decyzje konsumentów dotyczące
zakupów żywnościowych wpływają na indywidualny ślad węglowy równie znacząco jak wybór
środków transportu. Spożywanie
produktów o dużej zawartości
składników roślinnych oszczędza

Osoby biedne, niewykształcone stają
się podatne np. na kupowanie głosów
przez lokalnych kandydatów w wyborach. Niegdyś szkoły uczyły zawodów
rzemieślniczych, przygotowywały do
konkretnego fachu, dzięki czemu ludzie mogli być pewni pracy. Dziś tego
już tego nie mamy. Brakuje też wsparcia dla spółdzielni spożywczych, które
przetrwały transformację. Spółdzielnie ożywiają lokalne społeczności.
Niestety, nie wspiera się ich zakorzenienia na rynku.

energię i zmniejsza ślad węglowy. Tym bardziej, że największe źródło emisji gazów cieplarnianych w produkcyjnej hodowli
zwierząt tkwi w samych zwierzętach, tzn. w ich procesach trawiennych i wydalniczych. Prawdopodobnie jedyną skuteczną metodą
zmniejszenia emisji pochodzącej
z produkcji zwierzęcej w stopniu niezbędnym dla ograniczenia
wzrostu globalnego ocieplenia
jest redukcja rozmiarów sektora
hodowlanego w krajach wysoko
rozwiniętych.
Zwierzęta w hodowli produkcyjnej są podporządkowane wydajności. To nasila u nich stres,
prowadzi do pogorszenia stanu
zdrowia, a zatem zwiększa możliwość zapadania na choroby, także zakaźne. Najnowsze oszaco-

wania ekspertów służby zdrowia
sugerują, że redukcja dziennego
spożycia mięsa w krajach wysoko rozwiniętych może przyczynić
się do zredukowania chorób nadwagi i otyłości o ok. 60%. Ograniczenie konsumpcji mięsa czerwonego lub przetworzonego zaleca
także Światowy Fundusz Badań
nad Rakiem.
Te dane wskazują jednoznacznie
na potrzebę przemyślenia nie tylko naszych postaw i zachowań
konsumenckich, ale i decyzji politycznych związanych z produkcją
rolną i przetwórstwem.
Jacek Bożek – polski działacz na
rzecz ochrony środowiska, założyciel i prezes Klubu Gaja

Benedek R. Sallai: Europejskie społeczeństwa są coraz bardziej rozbite, a my mamy pokusę, by powtarzać błędy Zachodu, traktując go jako
wzór. Działalność ekonomiczna człowieka musi dawać przyrodzie możliwość regeneracji. Największym bogactwem Węgier jest ziemia rolna,
tymczasem nie ma programów promujących zamieszkiwanie na obszarach wiejskich. Ludzie, zwłaszcza wykształceni, migrują ze wsi do miasta,
co wypłukuje tereny wiejskie z szans

na rozwój. W naszym regionie przez
wieki bogactwo tworzyła ekstensywna produkcja rolna, nasze bydło
eksportowane było aż do Barcelony, a do Wiednia wysyłaliśmy żyjące
w naszych bagnach żółwie. Jeszcze
w czasach realnego socjalizmu nawet
40% ludności pracowało w rolnictwie,
dopiero po transformacji wskaźnik ten
uległ załamaniu, co doprowadziło do
wzrostu bezrobocia i szarej strefy na
obszarach wiejskich.
Płacę 20 osobom za zbiory śliwek
w opuszczonych sadach, dzięki czemu
zamiast marnować płody ziemi można tworzyć z nich palinkę, przy okazji
tworząc sezonowe miejsca pracy. Jest
problem z naborem pracowników – dominujący system wartości sprawia, że
mało kto chce pracować fizycznie, za
to każdy chciałby być menedżerem.
Władze, zamiast stymulować rozwój
lokalnych gospodarek, wspierają produkcję płodów rolnych na globalny rynek. Korzystają z tego jedynie międzynarodowe koncerny.
Zniknęło poczucie solidarności – każdy rolnik mający 5 hektarów chce dziś
mieć własny traktor, a władze nie tworzą zachęt do wspólnych zakupów
sprzętu. Dawne tradycje współpracy,
które przez wieki nie potrzebowały odgórnych regulacji, zagubiły się w strumieniu czasu. Tradycje spółdzielcze
zostały wypaczone przez system komunistyczny, który oduczył odpowiedzialności za wspólną własność. Ale
nawet spółdzielczość nie rozwiąże
wszystkich problemów. Wystarczy, że
jeden z globalnych graczy zacznie korzystać z subsydiów rolnych, by zniekształcić rynek i obniżyć konkurencyjność lokalnych produktów rolnych.
Dlatego potrzebujemy regulacji rynku.
Notował Bartłomiej Kozek

6

G M O

Co trzeba wiedzieć o GMO
Katarzyna Lisowska
GMO, czyli genetycznie modyfikowane organizmy (bakterie, rośliny, zwierzęta) tworzy się za pomocą technik laboratoryjnych. Do
materiału genetycznego modyfikowanego organizmu wprowadza
się obcy gen. Można np. wprowadzić do bakterii gen człowieka odpowiedzialny za syntezę insuliny, albo do rośliny przenieść gen
z bakterii, który koduje toksynę
zabójczą dla larw szkodników. W
ten sposób można uzyskać zupełnie nowe cechy, których wyjściowy organizm nigdy nie posiadał.

Kontrowersje wokół
GMO
Wytwarzanie genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów
do celów przemysłowych czy farmaceutycznych nie budzi kontrowersji. Takie GMO utrzymywane
są w warunkach laboratoryjnych,
pod ścisłą kontrolą, i nie wydostają się do środowiska. Wątpliwości
i obawy dotyczą genetycznie modyfikowanych roślin uprawnych
i zwierząt hodowlanych. W tym
przypadku chodzi o produkcję
żywności, a produkcja odbywa
się w środowisku naturalnym.
Obawy dotyczą więc bezpieczeństwa zdrowotnego i zagrożeń środowiskowych.

GMO w rolnictwie
Ponad 90% uprawianych obecnie
odmian GMO zawiera dwa rodzaje modyfikacji. Jedna z nich powoduje oporność na środki chwasto-

bójcze, a druga – zdolność syntezy
bakteryjnej toksyny Bt, która niszczy szkodniki upraw. Najczęstszą
marką handlową roślin odpornych
na herbicyd są odmiany Roundup
Ready (Monsanto). Są one odporne
na herbicyd Roundup, produkt tej
samej firmy. Modyfikacja pozwala stosować opryski w czasie sezonu wegetacyjnego. Chwasty giną,
a uprawy GMO tolerują herbicyd.
Wbrew rozpowszechnionym opiniom, GM odmiany roślin odpornych na suszę i inne zmiany
klimatyczne, mogące rosnąć na
glebach zasolonych, jak również
słynny „złoty ryż” wzbogacony w
prowitaminę A, pozostają w sferze badań laboratoryjnych i nie są
dopuszczone do uprawy ani do
spożycia. Przemysł biotechnologiczny nie jest zainteresowany komercjalizacją roślin odpornych na
suszę, zasolenie gleby, chłód itp. –
ze względu na ich „niedostateczny potencjał marketingowy”.

GMO w Europie
W UE wolno uprawiać dwie rośliny GMO: kukurydzę MON810
(odporną na szkodniki) i przemysłowego ziemniaka Amflora. Osiem krajów UE wprowadziło zakaz uprawy kukurydzy
MON810 – Francja, Niemcy, Włochy, Austria, Grecja, Luksemburg,
Bułgaria i Węgry. W Szwajcarii w
wyniku referendum obowiązuje
moratorium na wszelkie uprawy
GMO. W 2011 r. w Europie uprawiano GMO na łącznym obszarze
poniżej 0,1% całej ziemi uprawnej. Ziemniak Amflora praktycznie nie został wprowadzony do
produkcji – w 2011 r. uprawiano
go na powierzchni zaledwie 18 ha

(w Szwecji i w Niemczech), a jego
producent (BASF) zrezygnował z
dalszej komercjalizacji w Europie.

zaś zwolennicy twierdzą, że udowodniono brak zagrożeń ze strony
żywności GMO.

Unijny rejestr żywności i pasz
GMO, które wolno importować
do Europy, obejmuje 7 pozycji. Są
to: soja, kukurydza, rzepak, bawełna, ziemniak Amflora, burak
cukrowy oraz paszowa pulpa z
GM bakterii i drożdży. Nie ma na
europejskim rynku genetycznie
modyfikowanych
pomidorów,
truskawek ani innych warzyw i
owoców. Głównym GM produktem, z jakim możemy się zetknąć
w żywności, jest soja i jej pochodne, jak białko sojowe czy lecytyna.
W Polsce, tak jak w całej Europie,
jest obowiązek znakowania produktów zawierających powyżej
0,9% domieszki GMO, ale można mieć wątpliwości, czy jest on
przestrzegany w odniesieniu do
przetworzonej żywności zawierającej dodatek białka sojowego.
Z kolei dodatek skrobi modyfikowanej (np. kukurydzianej) bywa
często przez konsumentów mylony z GMO, chociaż w tym przypadku chodzi o chemiczną modyfikację skrobi, a nie genetyczną
modyfikację rośliny.

Szczegółowa analiza polskich prac
badawczych dotyczących GMO
wskazuje, że jako dowód bezpieczeństwa żywieniowego GMO powszechnie cytuje się badania dotyczące zupełnie innych zagadnień,
np. oceny wydajności produkcyjnej pasz GMO (ile paszy musi
zjeść brojler, aby osiągnąć wagę 2
kg). Część badań rodzi zastrzeżenia metodologiczne, np. ziarno roślin odpornych na herbicyd używane w badaniach pokarmowych
pochodzi z roślin uprawianych
bez stosowania oprysków herbicydowych. Taki eksperyment nie
ocenia rzeczywistego narażenia
zwierząt i konsumentów.

Czy żywność GMO
jest bezpieczna dla
zdrowia?
Decyzje polityczne w sprawie
GMO podejmowane są na całym
świecie w oparciu o przesłanki ekonomiczne, jednak opinia publiczna
jest najbardziej zainteresowana zagadnieniami zdrowotnymi. W mediach dominuje sprzeczny przekaz:
przeciwnicy GMO kładą nacisk na
możliwe zagrożenia zdrowotne,

Z kolei lektura światowej literatury naukowej dostarcza mieszanych wniosków. Są zarówno publikacje, w których udowadnia się,
że karma GMO jest bezpieczna,
jak i takie, w których obserwuje się
odchylenia od normy fizjologicznej u zwierząt karmionych GMO.
Na szczególną uwagę zasługuje
metaanaliza wykonana przez zespół prof. Seraliniego z Uniwersytetu Caen we Francji, który przeanalizował ponownie wyniki 19
wcześniejszych prac innych zespołów badawczych i dopatrzył się
statystycznie znamiennych odchyleń u zwierząt doświadczalnych.
Nieznaczne zaburzenia dotyczyły
najczęściej parametrów pracy nerek i wątroby.
Coraz więcej danych naukowych
wskazuje, że herbicydy takie
jak Roundup mogą powodować
wady rozwojowe i problemy z
płodnością. Nie wiadomo dotąd,

Szlachetni idealiści
i przeciwnicy
przeciwników
Klaudia Wojciechowicz
Czy uprawy GMO mają w ogóle zwolenników? Pytanie tylko z
pozoru absurdalne; dyskusja od
dawna już nie toczy się między
zwolennikami i przeciwnikami
GMO, lecz między przeciwnikami GMO i przeciwnikami owych
przeciwników.
Racjonalna, merytoryczna argumentacja to rzecz żmudna i trudna.
Nic dziwnego, że istnieje pokusa,
by nie zawracać sobie nią głowy.
Zamiast przekonywać, wystarczy
przecież ośmieszyć. Metodę tę od
dawna stosują spece od kampanii
wyborczych, którzy nie raz udowodnili, iż wystarczy dziadek z
Wermachtu, by do końca kampanii
nie martwić się debatą polityczną
czy gospodarczą. Strategię tę odkryli także przeciwnicy przeciwników GMO. Porzuciwszy trudną

Za wcześnie więc dziś na ocenę,
czy żywność/pasza GMO jest całkiem bezpieczna. Na razie zbyt
krótki jest okres obserwacji, a
wyniki badań naukowych nie są
zgodne. Zbyt wiele jest jednak niepokojących sygnałów, aby można
je było całkowicie zlekceważyć.

Czy możliwa jest
koegzystencja upraw
tradycyjnych i GMO?
Jest to praktycznie niemożliwe.
Światowy rejestr przypadków
skażenia tradycyjnych upraw i
żywności domieszką GMO notuje
rocznie kilkadziesiąt takich przypadków. Skalę problemu pokazuje przykład Japonii, gdzie w ogóle
nie uprawia się roślin GMO, a dziko rosnące rośliny GM rzepaku
znaleziono w portach morskich
i na poboczach dróg. Prawdopodobnie zanieczyszczenie pochodzi z importowanych nasion,
zgubionych podczas transportu
do zakładów olejarskich. Udokumentowano także zjawisko krzyżowania się transgenicznego rzepaku ze zdziczałymi populacjami
spokrewnionych gatunków.
Na koszt upraw GMO coraz
większy wpływ ma także nasilające się zjawisko powstawania
odporności chwastów na herbicydy stosowane w uprawach GMO
oraz uodparnianie się szkodników upraw na odmiany Bt.
rozmaitych organizacji pozarządowych i partii politycznych, protestujący przeciwko wprowadzaniu
w życie technologii, które – ich zdaniem – zagrażają człowiekowi i środowisku. Kto w tym sporze zwycięży? Racjonaliści czy idealiści?”.
Drodzy racjonaliści, drodzy przeciwnicy przeciwników GMO,
chciałabym spytać, czy pytania,
które stawiamy, waszym zdaniem naprawdę świadczą jedynie
o pełnym zapału i szlachetnych
intencji idealizmie?

ścieżkę dialogu i argumentacji, całą
energię kierują w znieważanie swoich oponentów. Trudno nie odnieść
wrażenia, że ich wypowiedzi straciły przy tym na naukowości. Koncentrując się na nazywaniu swych
adwersarzy
„ciemnogrodem”,
wkładając w ich usta nawiedzone
hasła w stylu „GMO to dzieło szatana”, przeciwnicy przeciwników
odwracają uwagę od faktu, iż nie
są w stanie wykazać realnych korzyści przemawiających za wprowadzeniem upraw GMO do polskiego rolnictwa.

Czy o idealizmie i braku kompetencji świadczy pytanie o potencjalną utratę rynków zbytu na polskie
towary? A może to w zarzutach
dotyczących uwarunkowań prawnych i systemu znakowania produktów GMO widzicie tylko szlachetny i naiwny idealizm?
Czy to pytania o kompetencje i
konflikt interesów, o powiązania
nauki z biznesem rodzą podejrzenia o naiwność? Czy jeśli najzwyczajniej w świecie pytam o wszystkie konsekwencje wprowadzenia
nowej technologii, to jestem niekompetentnym, ale pełnym zapału i szlachetnych intencji idealistą?

Zacofanie, zaściankowość i fanatyzm – to najczęstsze zarzuty stawiane przeciwnikom GMO przez
ich przeciwników. O ile można
zrozumieć takie epitety padające z ust dziennikarzy (w końcu
obiektywizm i rzetelność to ostatnio towary deficytowe), o tyle nic
nie usprawiedliwia naukowców.
Zapraszając na wykład przygotowany dla Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Straszliwe GMO” (sic!)
prof. Piotr Węgleński, tak przedstawił toczącą się w Polsce debatę: „z jednej strony uczeni, specjaliści od danej technologii, z drugiej
niekompetentni – ale pełni zapału
i szlachetnych intencji – działacze

jakie działanie może mieć toksyna Bt w organizmie człowieka.
Niepokojący jest fakt, że zarówno
Roundup, jak i toksyna Bt przenikają do krwi człowieka. Jeszcze
niedawno sądzono, że toksyna Bt
ulega degradacji w pH soku żołądkowego i że ssaki nie mają w
jelitach receptorów pozwalających wchłaniać to białko. Dziś już
wiadomo, że jest inaczej.

http://www.facebook.com/GMOtoNieTo

Drodzy przeciwnicy przeciwników,
czy przyszło wam na myśl, że mamy
tyle wątpliwości, bo wy nie macie
żadnych? Bo naukowcy, których
rolą powinno być stawianie pytań i
poddawanie w wątpliwość przyjętych dogmatów, w tym przypadku
nie spełniają właściwie swojej roli?
Trudno się zresztą dziwić, GMO to
problem wielowymiarowy: społeczny, ekonomiczny, ekologiczny. Jego
analiza dalece wykracza poza kompetencje biotechnologów.
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Awantura o pasze
– czy chodzi o nasze zdrowie, czy raczej o pieniądze?

foto: D. Metera

Czy Polska może
wprowadzić zakaz
upraw GMO?
Stanowisko rządu z 2008 r. głosi,
że Polska dąży do tego, aby być
krajem wolnym od GMO w zakresie rolnictwa. W rzeczywistości to
stanowisko pozostaje martwe, a
przepisy prawne niespójne.
Kwestii GMO dotykają trzy akty
prawne: ustawa o GMO, ustawa o
nasiennictwie i ustawa o paszach.
Każda z nich wymaga nowelizacji lub wprowadzenia nowych,
skutecznych rozporządzeń wykonawczych. W ustawie nasiennej
jest wpisany zakaz obrotu ziarnem
GMO, ale nie ma zakazu uprawy
takich roślin. Ustawa o GMO z
2001 r. nie odnosi się w ogóle do
kwestii upraw, która pojawiła się
dopiero po wejściu Polski do UE.
Z kolei ustawa o paszach wprowadza zakaz importu pasz GMO
do Polski, jednak wciąż nie stworzono skutecznych mechanizmów
pozwalających uniezależnić się od
importu i dlatego vacatio legis dla

tego zapisu jest co jakiś czas przesuwane.
Podczas Forum Debaty Publicznej zorganizowanego przez prezydenta Komorowskiego prawniczka z MSZ przedstawiła analizę,
z której wynika, że unijne prawo
pozwala na wprowadzenie zakazu bez narażania Polski na kary
finansowe. Wynika to z art. 23
dyrektywy 2001/18/WE, który zawiera tzw. klauzulę ochronną,
umożliwiającą państwom członkowskim wprowadzenie tymczasowego ograniczenia lub zakazu
stosowania i sprzedaży konkretnego GMO. Niektóre państwa UE
skutecznie ograniczyły stosowanie GMO na swoim terytorium w
oparciu o tę klauzulę.
Kolejna możliwość jest specyficzna dla Polski i wynika z wyroku
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie T-69/08.
Wyrok ten daje Polsce możliwość
ustanowienia zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych na terytorium kraju, z zastrzeżeniem możliwości takich

upraw w strefach wyznaczanych
przez ministra rolnictwa.
Unijny rejestr żywności i pasz
GMO, które wolno importować
do Europy obejmuje 7 pozycji:
(roślina/produkt – przeznaczenie)
soja – żywność/pasze/biopaliwa
kukurydza – żywność/pasze/biopaliwa
rzepak – olej jadalny/pasze/biopaliwa
bawełna – olej jadalny/przemysł
tekstylny
ziemniak Amflora – przemysł papierniczy itp.
burak cukrowy – żywność/pasze
pulpa z GM bakterii i drożdży –
pasze
Dr hab Katarzyna Lisowska pracuje jako biolog molekularny, na
stanowisku profesora, w dziale
badawczym Centrum Onkologii
w Gliwicach. Jest także członkiem
Komisji ds. GMO przy Ministerstwie Środowiska

Flickr.com by greensefa
A może obawiacie się, że przyznając, iż osoby protestujące przeciw
GMO to nie wichrzyciele czy szaleńcy, a zwykli obywatele, konsumenci polskiej żywności, musielibyście odpowiedzieć na stawiane
wam pytania? Dlatego zanim znów
nazwiecie nas niekompetentnymi
fanatykami, proszę najpierw na nie
odpowiedzieć. Bo jeśli naukowcy
nie rozumieją, albo nie chcą przyznać, że GMO to nie tylko kwestia
naukowa, ale też realne pytanie o
rynki zbytu, przyszłość naszego
rolnictwa, własność intelektualną,
wolność konsumencką czy monopolizację rynku, to proszę się nie
dziwić, że – jak przyznał podczas
wspomnianego wykładu prof. Węgleński – „uczeni cieszą się tak małym zaufaniem”.
Problemu żywności modyfikowanej genetycznie nie można sprowadzić wyłącznie do jej wpływu
na ludzkie zdrowie – to także zagadnienie ekonomiczne. Warto
zwrócić uwagę na kilka kwestii:

Polskie rolnictwo szczęśliwie uniknęło chemizacji i intensyfikacji produkcji, jaka miała miejsce na zachodzie, dzięki czemu idealnie wpisuje
się w model rolnictwa zrównoważonego, do którego obecnie powraca się w całej Europie.
Wprowadzenie upraw GMO i modelu intensywnego przemysłowego
rolnictwa jest działaniem pozostającym w jawnej sprzeczności ze strategią rozwoju rolnictwa propagowaną na terenie Unii Europejskiej.
Sukces na światowych rynkach nie
zawsze musi być uzależniony od
wykorzystania wysokich technologii. Niezbędna jest natomiast analiza potrzeb rynku.
Na rynkach europejskich nie ma
zapotrzebowania na GMO, a to
właśnie tam eksportujemy 77%
produktów. Areał upraw GMO w
Europie jest znikomy i wynosi jedynie 0,01% wszystkich upraw.
Z powodu ograniczeń narzucanych przez Unię Europejską Pol-

ska od lat produkuje mniej żywności, niż jest w stanie wytworzyć. Za
wprowadzeniem tego typu upraw
nie przemawia zatem także argument o zwiększeniu wydajności.
Po latach spójnej promocji, wspieranej przez ministerstwo rolnictwa,
polska żywność to marka identyfikowana z tradycyjnymi, zdrowymi
produktami wysokiej jakości, wytworzonymi w oparciu o naturalne
technologie. Stworzenie i promocja
dobrego wizerunku polskich produktów pochłonęła niemałe pieniądze, wyasygnowane z kieszeni
podatników. Odbudowanie straconej marki jest dużo trudniejsze i nie
zawsze możliwe. Utrata wizerunku to kolosalne straty w obecnej
wojnie ekonomicznej.
Klaudia Wojciechowicz – filozofka,
fotografka. Współinicjatorka ruchu
obywatelskiego „GMO to nie to”.

W lipcu polski Sejm przegłosował przesunięcie zakazu importu
soi GMO o kolejne cztery lata. Lobby sojowemu udało się przekonać
decydentów, że bez transgenicznej soi mięso podrożeje i załamie
się jego produkcja oraz eksport. I
choć soja GMO to w pierwszym
rzędzie problem ekonomiczny,
to dyskusję publiczną podgrzewa
kwestia jej wpływu na zdrowie
zwierząt i ludzi. Zapewne szeroka debata o wpływie GMO na
zdrowie ma za zadanie odwrócić
uwagę od kwestii finansowych. A
chodzi tu o ponad 3 mld złotych w
skali roku, bo tyle wart jest import
genetycznie modyfikowanej śruty
sojowej.
Zdaniem niektórych specjalistów
od ekonomii rolnictwa (cyt. poniżej), nie jesteśmy skazani na soję
GMO i gdyby tylko była wola
polityczna, można by było wdrożyć alternatywne rozwiązania, z
pożytkiem dla polskich rolników
i hodowców, dla stanu gleb i dla
krajowych finansów. Ciekawe,
czemu to nie oni, tylko zwolennicy
importu soi zza oceanu, są zapraszani przez decydentów do opracowania strategii produkcji pasz?

Rzepak zamiast soi?

Naszym głównym źródłem białka jest i pozostanie śruta rzepakowa. Źródło to nie jest w pełni wykorzystywane, mimo produkcji
nasion rzepaku podwójnie ulepszonego, wynoszącej 2,5 mln ton
(2009), 2,2 mln ton (2010) i 1,9 mln
ton w r. 2011, z czego eksportujemy niepotrzebnie ok. 0,2 mln ton
nasion i 0,5 mln ton śruty.
Śruta z rzepaku podwójnie ulepszonego daje jedynie w przypadku drobiu daje nieco gorsze
wyniki żywieniowe. Wyniki żywienia innych zwierząt są porównywalne z paszami zawierającymi śrutę sojową.
Prof. zw. dr hab. Jan Krzymański, em. Kierownik Oddziału Poznańskiego Instytutu Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin – kierownik
Ogólnopolskiego Zespołu Badawczego, który wyhodował i wdrożył
do produkcji podwójnie ulepszone
odmiany rzepaku i gorczycy

Zamiast soi GMO – uprawa
zwykłej soi na polskich
polach

Z uwagi na mniejszą niż w soi
zawartość białka w roślinach
strączkowych, a zatem wyższą
cenę jednostki białka, warto upowszechnić w Polsce uprawę nowych, wcześnie dojrzewających,
nietransgenicznych odmian soi.
Możliwość taką potwierdzają
wieloletnie obserwacje plonowania soi m.in. w północnej Polsce,
gdzie plon soi nigdy nie spadł
poniżej 2 t z ha, co daje przychód
ok. 3 250 zł z ha. Jednocześnie parametry technologiczne tych odmian soi czynią z niej atrakcyjny
surowiec paszowy, nieustępujący
soi z importu.
Coraz szersze wprowadzanie do
uprawy soi nietransgenicznej w
Polsce pozwoliłoby na stopniową
redukcję importu soi GMO, przy
zachowaniu
konkurencyjności
polskiego przemysłu paszowego i mięsnego i lepszej ochronie
praw konsumentów, którzy odrzucają żywność GMO.
dr hab. Józef Tyburski, Uniw.
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Rodzime rośliny strączkowe
źródłem białka paszowego

Krajowa produkcja zwierzęca
zużywa rocznie ok. 1 mln ton
białka, które w 80% pokrywane
jest importowaną śrutą sojową
GMO. Przynajmniej częściowe
uniezależnienie się od importu, a tym samym zapewnienie
„bezpieczeństwa białkowego”
dla produkcji zwierzęcej, było
przyczyną wdrożenia Programu Wieloletniego na lata 20112015 pt. „Ulepszanie krajowych
źródeł białka roślinnego, ich
produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Celem
jest przebudowa bilansu białka,
na ok. 50% udziału surowców
krajowych, których źródłem
będą: śruta rzepakowa, nasiona
strączkowe i białko z suszonych
wywarów. Badania prowadzone w UP w Poznaniu i IZ w Balicach wykazały, że w przypadku
trzody chlewnej wyniki produkcyjne z zastosowaniem białka z
krajowych roślin strączkowych
były porównywalne, a mięso
jakościowo lepsze, zaś w przypadku drobiu można częściowo
zastąpić śrutę sojową.
Kalkulacja ceny 1 kg białka wykazała, że w różnych odstępach czasu zastępowanie importowanej soi
krajowymi surowcami było od 3
do 7% bardziej opłacalne.
Szersze wykorzystanie krajowych nasion roślin strączkowych jest limitowane małą ich
dostępnością na rynku, co jest
związane z mniejszą opłacalnością uprawy w stosunku do
zbóż. Aby zmienić te relacje,
wprowadzono dopłaty do 1 ha
uprawy roślin strączkowych w
wysokości 60 euro, natomiast
w 2011 r. zostały one podwyższone do 75-100 euro, co winno
prowadzić do stopniowego rozwoju produkcji.
dr inż. Wojciech Mikulski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dać szansę polskim
rolnikom

Sprywatyzowane lobby paszowe stosuje szantaż wobec
instytucji państwowych odpowiedzialnych za politykę
żywnościową i paszową naszego kraju. Zapowiada drastyczną
podwyżkę cen żywności w wypadku przestawienia się na rodzimą produkcję pasz wolnych
od GMO, co nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.
Prof. K. Noworolnik, ekspert w
dziedzinie uprawy roślin rolniczych opracował technologię
mieszanek strączkowo-zbożowych, których wdrożenie do
szerokiej produkcji z powodzeniem mogłoby zastąpić import
ok. 2 mln ton soi GMO. Przyniosłoby to duże korzyści ekonomiczne dla polskich rolników,
dzięki czemu około 3 mld zł wydawanych co roku na import
kontrowersyjnych pasz transgenicznych trafiłoby do krajowych
producentów pasz.
Według eksperta w dziedzinie
żywienia zwierząt, prof. J. Prusińskiego, cena kilograma białka
w śrucie sojowej GMO wynosi
ok. 3 zł, a w śrucie nasion łubinu
żółtego tylko ok. 1,8 zł.
Prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko, Instytut Ogrodnictwa
Wypowiedzi naukowców, poza wypowiedzią prof. Krzymańskiego, zaczerpnięto z Biuletynu Forum Debaty Publicznej Prezydenta RP nr
16: Organizmy zmodyfikowane genetycznie, dostępnego na oficjalnej
stronie Prezydenta.
Oprac. K. Lisowska
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Wyobraź
sobie...
świat bez
żywności
Magdalena
Wach
Każdy 10% wzrost globalnych cen
żywności jest równoznaczny ze
100% wzrostem antyrządowych
wystąpień – czytamy w jednym
z ostatnich raportów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A zatem rewolucja? Ba! Nawet
nie jedna, a kilka rewolucji. Przede
wszystkim rewolucja w naszych
wyobrażeniach o świecie, w którym żyjemy: zasoby planety kurczą
się w zastraszającym tempie. Rewolucja w podziale na bogatą Północ i biedne Południe. Wynikające
w dużej mierze ze zmian klimatu
klęski żywiołowe pustoszące wiele
krajów globalnej Północy w niedalekiej przyszłości doprowadzą do
sytuacji, w której dostęp do podstawowych artykułów spożywczych
będzie utrudniony. To pociągnie
za sobą kolejne rewolucje, np. rewolucję w subwencjach rolniczych
i pomocy humanitarnej. Na sce-

nie pojawi się więcej aktorów, którzy będą wyciągać rękę po pomoc,
choć jeszcze niedawno sami tej pomocy udzielali.
Kwestia żywnościowa była jednym
z głównych czynników rewolucji
egipskiej z 2011 r.: aż 60% mieszkańców Egiptu na zakup żywności
przeznacza ok. 70% dochodów (dla
porównania w Europie jest to nadal
mniej niż 20%). Choć zapewne nie
słyszeliście o tym w telewizji.
Między 2002 a 2008 r. światowe
ceny żywności wzrosły łącznie o
140%, za wzrostem cen podążał
wzrost liczby głodujących. Według szacunków ONZ w r. 2011
liczba głodujących na świecie przekroczyła miliard. Ów miliard jest
wciąż za słaby, aby wzniecić skuteczną rewolucję światową, która
w końcu wpłynie na zmianę polityki w parlamentach, międzynarodowych korporacjach i bankach. Ten
chronicznie niedożywiony miliard
nie ma ani siły, aby walczyć o swoje prawa, ani często świadomości,
że zmiana losu jest możliwa.
Międzynarodowe organizacje niosące pomoc humanitarną od lat
ostrzegają przed grożącym światu kryzysem żywnościowym. Jeśli
prześledzić nagłówki agencyjnych
newsów, można odnieść wrażenie,
że tkwimy w permanentnym kryzysie, podbudzanym jedynie przez
pojawiające się co chwilę w innym
regionie kuli ziemskiej katastrofy
naturalne. Aby dziś dokonać zmian,
trzeba będzie niemałego wysiłku i
energii, bowiem skala wyzwań jest
bezprecedensowa. Nienowe już
dziś hasła, jak zrównoważony rozwój, suwerenność żywnościowa czy
sprawiedliwy handel wciąż pozostają jakby mrzonką pasjonatów, a
każdego dnia 25 tys. osób umiera z
głodu, niedożywienia i powikłań z
nimi związanych.
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Pojęcie suwerenności żywnościowej pojawiło się w trakcie Światowego Szczytu Żywności FAO w
1996 r., zaproponowane przez sieć
organizacji rolniczych Via Campesina. Chodzi o prawo poszczególnych państw lub grup państw do
prowadzenia polityki w zakresie
rolnictwa i żywności, jak najlepiej
dostosowanej do potrzeb miejscowej ludności, ale też niemającej negatywnego wpływu na mieszkańców innych krajów. Suwerenność
żywnościowa stawia na rolnictwo
rodzinne, na ekologiczne metody
produkcji i na sprawiedliwy podział jej środków.
Banalne? Dlaczego więc tak trudne
w realizacji?
Światowe zjawisko głodu nie jest
wywołane brakiem żywności.
Żywności nam pod dostatkiem,
ba, wciąż produkujemy więcej, niż
nam potrzeba. Problemem jest brak
dostępu do żywności: niesprawiedliwa dystrybucja żywności, niesprawiedliwy podział ziemi, niekorzystna dla rolników organizacja
rynków rolnych, niesprawiedliwe
subwencje rolnicze. Oraz fakt, że
40% produkowanej żywności marnujemy. Czy nie jest skandalem to,
że największą grupę wśród głodujących stanowią właśnie wytwórcy
żywności, w tym rolnicy?
Wystarczy poszukać w zasobach
światowego internetu, aby dotrzeć do kolejnych szokujących
informacji:
* Według Banku Światowego od
czerwca 2010 r. 44 mln ludzi z
całego świata zostały dotknięte
skrajnym ubóstwem spowodowanym wzrostem cen żywności.
* Jak informuje Lester Brown
„jedna trzecia światowej ziemi
nadającej się do kultywacji traci
swoją warstwę uprawną w tempie

foto: K. Rahman
szybszym od naturalnego procesu
powstawania gleb nowych”.
* Ze względu na subsydiowanie
etanolu przez rząd praktycznie
jedna trzecia kukurydzy uprawianej w USA używana jest
jako paliwo. Ma to bezpośredni
wpływ na globalne ceny kukurydzy.
* Z uwagi na niedobory wody
część krajów Bliskiego Wschodu
zmuszona jest całkowicie polegać na dostawach podstawowych
produktów żywnościowych z innych państw. Przewiduje się, że
Arabia Saudyjska przestanie produkować pszenicę przed końcem
2012 r.
* Tsunami i trwający kryzys po
katastrofie w Fukushimie zamieni rozległe połacie obszarów rolnych Japonii w nieużytki.
* W pewnym momencie świat doświadczy bardzo poważnych niedoborów nawozów sztucznych.
Według naukowców Globalnej
Inicjatywy Badań nad Fosforem

świat nie będzie dysponował dostatecznym zapasem fosforu, aby
sprostać potrzebom rolnym w
ciągu najbliższych trzech dekad.
* Bank Światowy poinformował,
iż światowe ceny żywności w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrosły
o 36%.
* Od minionego lata podwoiła się
towarowa cena pszenicy.
* Podobnie stało się z ceną kukurydzy.
* Towarowa cena soi od czerwca
2010 r. wzrosła o 50%.
Przykro mi, to nie są cytaty z thrillera politycznego. To tylko krótki
wypis z otaczającej nas rzeczywistości. Świat oszalał. Smacznego!
Magdalena Wach – zawodowo
związana z trzecim sektorem, koordynowała projekty dotyczące praw
człowieka, kultury i sztuki, edukacji, ekologii, aktywizacji społecznej

Suwerenność żywnościowa w Europie, TERAZ!
Nyéléni Europa 2011:
Europejskie Forum na
rzecz Suwerenności
Żywnościowej
Fragmenty deklaracji z Krems
z 21.VIII.2011. Całość na stronie
„Zielonych Wiadomości” oraz
http://nyelenieurope.net
Ponad 400 osób z 34 krajów Europy, a także wielu przedstawicieli
ruchów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego
spotkało się w dn. od 16 do 21
sierpnia [2011 r.] w Krems w Austrii, aby zrobić krok naprzód w
rozwoju europejskiego ruchu na
rzecz suwerenności żywnościowej – prawa społeczeństw do
demokratycznego definiowania
swoich systemów żywnościowych
i rolnych w sposób, który nie szkodzi innym ludziom i środowisku.
Jesteśmy ludźmi, którzy podzielają wartości oparte na prawach
człowieka. Chcemy swobodnego
przepływu osób, a nie wolnego
obrotu kapitałem i towarami. Naszym celem jest współpraca i solidarność, a nie konkurencja. Jesteśmy przekonani, że suwerenność
żywnościowa to także pierwszy
krok ku szerszej zmianie w naszych społeczeństwach. Dlatego
zobowiązujemy się dążyć do:

Zmiany sposobu produkcji
i konsumpcji żywności
Pracujemy na rzecz odpornych
systemów wytwarzania żywno-

ści, które będą dostarczać zdrową
i bezpieczną żywność dla wszystkich mieszkańców Europy, jednocześnie chroniąc różnorodność
biologiczną i zasoby naturalne
oraz zapewniając dobrostan zwierząt. Wymaga to ekologicznych
modeli produkcji rolnej i rybołówstwa. Walczymy przeciw wykorzystywaniu w rolnictwie GMO.
Przywracamy do systemów żywnościowych dużą różnorodność
niemodyfikowanych genetycznie
odmian nasion i ras zwierząt hodowlanych. Promujemy zrównoważone i zróżnicowane formy kultur żywienia, zwłaszcza
konsumpcję lokalnej i sezonowej
żywności wysokiej jakości, a nie
żywności wysoko przetworzonej. Oznacza to także mniejszą
konsumpcję mięsa i produktów
zwierzęcych. Poprzez edukację i
wymianę umiejętności angażujemy się w przywrócenie znaczenia
wiedzy na temat gotowania oraz
przetwarzania żywności.

również na rzecz zapewnienia
produkowanej przez nas żywności wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom o niskich
dochodach lub bez dochodów.

Dowartościowania i poprawy
warunków pracy oraz
warunków socjalnych
w systemach żywnościowych
i rolnych
Walczymy z wyzyskiem i degradacją warunków pracy i warunków socjalnych oraz o prawa
wszystkich kobiet i mężczyzn,
którzy dostarczają żywność, jak
również pracowników sezonowych i emigrantów, robotników
w przetwórstwie, dystrybucji,
handlu detalicznym itp. Społeczeństwo musi zacząć przykładać
większą wartość do roli producentów żywności oraz pracowników rolnych. Oznacza to także
godne, pozwalające się im utrzymać zarobki.

Zmiany sposobu dystrybucji
żywności

Odzyskania praw do naszych
dóbr publicznych

Dążymy do decentralizacji łańcuchów żywnościowych, promując
zdywersyfikowane rynki oparte na solidarności i uczciwych cenach. Chcemy dostarczać ludziom
podstaw do rozwijania własnych
systemów dystrybucji żywności
oraz umożliwić rolnikom produkowanie żywności dla ich społeczności. Wymaga to przyjaznych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, a także lokalnej infrastruktury rolnej dla
drobnych rolników. Pracujemy

Walczymy z utowarowieniem,
finansjalizacją i patentowaniem
naszych dóbr publicznych, takich jak: ziemia; tradycyjne nasiona stosowane przez rolników;
rasy zwierząt hodowlanych i zasoby rybne; drzewa i lasy; woda;
atmosfera; wiedza. O dostępie
do nich nie powinny decydować
rynki i pieniądze. Korzystając ze
wspólnych zasobów, musimy zapewnić realizację praw człowieka
i równość płci oraz korzyści dla
całego społeczeństwa. Dobra pu-

bliczne powinny być zarządzane
za pomocą zbiorowej, demokratycznej i wspólnotowej kontroli.

Zmiany polityk publicznych
kierujących naszymi
systemami żywnościowymi
i rolnymi
Nasze dążenia obejmują zmianę polityk publicznych i struktur
rządzenia – od poziomu lokalnego do krajowego, europejskiego i globalnego – oraz odebranie
władzy będącej w rękach korporacji. Polityki publiczne muszą
być oparte na prawie do żywności; eliminować głód i ubóstwo;
zapewniać zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzkich;
działać na rzecz sprawiedliwości klimatycznej – w Europie i
na świecie. Pracujemy na rzecz
nowych polityk: rolnej, żywno-

ściowej, dotyczącej nasion, energetycznej i handlowej. W szczególności muszą one obejmować:
inną niż obecnie Wspólną Politykę Rolną i Żywnościową UE; odrzucenie dyrektywy UE o biopaliwach; przeniesienie globalnego
zarządzania międzynarodowym
handlem rolnym z WTO do FAO.

Wzywamy ludzi i ruchy
społeczne w Europie do
zaangażowania się razem
z nami we wszystkie
nasze zmagania, mające
na celu odzyskanie
kontroli nad naszymi
systemami żywnościowymi
i budowanie ruchu na
rzecz suwerenności
żywnościowej w Europie
TERAZ!
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Rolnictwo ekologiczne Chrońmy
może podwoić produkcję żywności
w biednych krajach
Jan Skoczylas
Zwolennicy rolnictwa przemysłowego i upraw GMO powtarzają jak zaklęcie, że rolnictwo tradycyjne nie będzie w
stanie rozwiązać problemu głodu na świecie. Raport ONZ
„Agro-ecology and the Right to Food” (Agroekologia i prawo do żywności) dowodzi, że jest dokładnie na odwrót.
Z raportu wynika, że przestawienie się rolników w krajach Trzeciego Świata na rolnictwo ekologiczne, bez użycia nawozów sztucznych i pestycydów, może w ciągu dekady podwoić produkcję żywności.
„Nie rozwiążemy problemu głodu i nie zatrzymamy globalnego ocieplenia za pomocą rolnictwa przemysłowego na
wielkich plantacjach” – napisał autor raportu, specjalny sprawozdawca ONZ ds. prawa do żywności Olivier De Schutter. „Rozwiązanie leży we wspieraniu wiedzy i poszukiwań
drobnych rolników, zwiększaniu ich dochodów, i tym samym przyczynianiu się do rozwoju obszarów wiejskich”.
Raport doradza odejście od sposobów uprawiania roślin wymagających nadmiernego zużycia ropy. Zamiast tego należy
skoncentrować się na rolnictwie ekologicznym, które „dąży
do zachowania i poprawy równowagi ekologicznej ekosystemów rolniczych naśladując naturę, a nie przemysł”.
Uprawy ekologiczne podnoszą w znacznym stopniu produktywność, redukują ubóstwo na wsi, zwiększają bioróżnorodność genetyczną, wpływają pozytywnie na odżywianie lokalnych społeczności, pomagają w stworzeniu systemu
żywnościowego odpornego na zjawiska będące konsekwen-

pszczoły!

cją zmian klimatu, wymagają mniejszych nakładów i bazują
w większym stopniu na zasobach lokalnych, wzmacniają pozycję rolników oraz tworzą nowe miejsca pracy.
Wprowadzone w 57 biednych krajach programy rolnictwa ekologicznego z zastosowaniem naturalnych metod
wzbogacania gleby i ochrony przed szkodnikami zaowocowały zwiększeniem plonów o przeciętnie 80%. Metody
te były również bardziej opłacalne, korzystały z lokalnych
zasobów i opierały się na wiedzy przekazywanej przez
rolników w ramach miejscowych społeczności.
Rolnictwo ekologiczne tworzy więcej miejsc pracy: „Stwarzanie nowych miejsc pracy w rejonach wiejskich w krajach rozwijających się, gdzie zjawisko niepełnego wykorzystania siły roboczej ma ogromną skalę i wzrost
demograficzny pozostaje wysoki, jest korzystne i może
spowolnić migrację ludności wiejskiej do miast”.
Podobne wnioski zawierał ogłoszony w kwietniu 2008 r. „Raport IAASTD”, który powstał przy wsparciu m.in. Banku Światowego, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa oraz Światowej Organizacji Zdrowia, stwierdza, że
przemysłowa produkcja żywności w dłuższej perspektywie
czasowej nie tylko nie będzie w stanie wyżywić świata, lecz w
rzeczywistości przyczynia się do zwiększenia głodu, wyczerpywania zasobów i nasilenia zmian klimatu.
Skrócona wersja artykułu, który ukazał się pierwotnie w sierpniu 2011 r. na stronie Ekobuddyzm.pl.

WNOŚCI

MARSZ DOBREJ ŻY

Rolnicy, obywatele, młodzi ludzie z całej Europy maszerują do Brukseli pieszo, jadą na rowerach i traktorach. Na
tej trasie biorą oni udział w różnych wydarzeniach, działaniach i protestach. Domagają się dobrej żywności i dobrych praktyk rolnych.
Marsz Dobrej Żywności to inicjatywa dziesiątków organizacji pozarządowych w całej Unii Europejskiej, które postulują
uczciwą i zrównoważoną politykę wprowadzania produktów żywnościowych i rolnictwa. Na marsz zaproszeni zostali
wszyscy mieszkańcy państw członkowskich UE.
Główne wydarzenie WIELKI PRZEJAZD ROWEROWY DO
BRUKSELI początek ma 25. sierpnia w Niemczech i we Francji. Dotarcie do Brukseli zaplanowane jest na 19. września.
Trasa prowadzi od południa Niemiec, przez Francję, Luksemburg i Belgię, aż przed sam Parlament Europejski. Podczas podróży w miastach i regionach odbywać się będzie
wiele wydarzeń. Również w Polsce będzie można wziąć
udział w demonstracjach, manifestacjach oraz prezentacjach
kucharzy, będzie również możliwość odwiedzenia gospodarstw, czy zakładów pszczelarskich. Nie trzeba udawać się
w daleką drogę by wyrazić swoją opinię. Ciekawą inicjatywą
jest stworzenie albumu ze zdjęciami, na których każdy może
pokazać czego oczekuje od nowej polityki rolnej. Album zostanie zaprezentowany 19. września w Brukseli.
Trwa debata nad przyszłością naszej żywności i naszych rolników. Po raz pierwszy o reformie rolnictwa europejskiego
zadecydują wspólnie Parlament Europejski i rządy krajowe.
Będziemy mieli wtedy szansę by domagać się takiej Wspólnej
Polityki Rolnej (WPR), która prowadzi do wytwarzania dobrej
żywności i do stosowania dobrych metod w rolnictwie.
W ciągu ostatnich 50 lat nasze podatki zostały użyte do wspierania produkcji żywności metodami przemysłowymi. Rolnictwo przemysłowe jest jednak zagrożeniem dla samej egzystencji naszych rolników i to zarówno rolników Globalnej
Północy, jak i Globalnego Południa. Obecny system produkcji
żywności z jednej strony podważa globalne bezpieczeństwo
żywnościowe, a z drugiej wytwarza góry marnowanej żywności. Niszczy on środowisko, ponieważ opiera się na nadużywaniu nawozów sztucznych, szkodliwych pestycydach
oraz paliwach kopalnych. Fermy przemysłowe opierają się
na imporcie soi używanej jako pasza. Nie respektują one zasad dobrostanu zwierząt, przyśpieszają zmiany klimatyczne
i prowadzą do wyludniania się obszarów wiejskich.
Marsz Dobrej Żywności ma służyć wywarciu nacisku na dotychczasową politykę rolną Europy. Zmiana myślenia w polityce rolnej jest konieczna, a uczestnicy będą domagać się wzięcia pod uwagę również celów “Good Food March”.
www.goodfoodmarch.eu
Foto: goodfoodmarch.eu

Pod hasłem „Żądłem w rząd” odbył się w marcu w Warszawie niecodzienny protest środowisk pszczelarskich, organizacji ekologicznych i zwykłych obywateli, którym zależy na losie polskich pszczół i
przyrody. Nigdy dotąd polscy pszczelarze nie zdecydowali się na tak
radykalne działania jak bezpośrednie wyjście na ulicę. Skandując
„bez pszczoły puste stoły” i „bez pszczoły świat będzie goły”, przetoczył się przez stolicę duży kolorowy pochód, który zakończył się dramatycznym happeningiem pod Ministerstwem Rolnictwa, gdzie na
symboliczne czaszki rozsypane zostały tysiące martwych pszczół.
Miało to symbolizować miało tragedię, która dzieje się na naszych
oczach i uświadomić, co stanie się, jeśli zabraknie owadów zapylających. Ich sytuacja zaczyna być dramatyczna ze względu na masowe ginięcie rodzin pszczelich na świecie, które nie ominęło i Polski.
Ponad 84% gatunków roślin i 76% żywności w Europie zależy od
zapylania przez pszczoły, a więc bez ich udziału wiele podstawowych produktów nie znalazłoby się na naszych stołach. Eksperci
szacują, że ta dziedzina gospodarki to ok. 15 mln euro, a powodem spadku populacji pszczół w UE jest stosowanie toksycznych
typów pestycydów. Pszczoły wymierają zwłaszcza w regionach,
gdzie prowadzone są intensywne wielkoobszarowe, jednorodne
gatunkowo uprawy rolne.
Ponieważ wielu pszczelarzy zauważyło, że ginięcie pszczoły miodnej odbywa się z szczególnie dużym natężeniem w regionach, gdzie
istnieje podejrzenie uprawy roślin transgenicznych, zatem problem
samych upraw GMO był ważnym motywem protestu. Coraz więcej badań naukowych wskazuje, że transgeniczne rośliny z genami bakterii Bt (kukurydza, rzepak) wytwarzają toksyny, które zabijają
szkodniki, ale i przyczyniają się do ginięcia także owadów pożytecznych, w tym pszczół i motyli. Pszczoły dłużej zbierają i przyswajają
skażony syrop – zbierają mniej pyłku, co nie wystarcza na utrzymanie ula i ostatecznie przyczynia się do upadku roju. Pszczoły nie
trawią również pyłku roślin GMO i upośledzeniu ulega ich zdolność
orientacji oraz uczenia się (badania dra R. Ramireza-Ramirero), a to
już oznacza poważne zagrożenie dla pszczelarstwa w wyniku kontaktu pszczół z uprawami m.in. kukurydzy MON810.
Uwolnienie genetycznie zmodyfikowanych organizmów do naturalnego środowiska jest procesem nieodwracalnym, a ich
współistnienie z tradycyjnymi uprawami jest niemożliwe. Jeśli
podejmiemy ryzyko dopuszczenia tego typu upraw, zagrozimy
bezpieczeństwu żywnościowemu poprzez oddanie rolnictwa pod
kontrolę wielkim korporacyjnym, które są właścicielami patentów
na nasiona GMO. To wszystko jednak może okazać się tylko małym problemem przy zagrożeniu, jakie owa niezbadana jeszcze
technologia niesie dla bioróżnorodności. Niestety pierwsze na linii ognia stanęły nasze pracowite pszczółki.
Adrian Kołodziejczyk
Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO
foto: B.B. Nowak
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Żywność idealna?
Andrzej
Szeremeta
Żywność ekologiczna nie jest idealna, ale jest najlepszą dostępną
na rynku. Na razie jej ceny są wysokie, ale wraz z rozwojem rynku
i wzrostem świadomości konsumentów będą spadać.

Rolnicy i pseudorolnicy
Rolnictwo ekologiczne jest jedynym certyfikowanym systemem
produkcji rolnej i żywności według szczegółowych zasad zawartych w regulacjach unijnych. Obok
tych regulacji funkcjonują dodatkowe standardy, tworzone przez
organizacje rolników i konsumentów. W Polsce system kontroli i
certyfikacji jest mieszany, prywatno-publiczny. Coroczne obowiązkowe kontrole oraz dodatkowe
kontrole wyrywkowe wykonywane są przez prywatne jednostki
nadzorowane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR-S), jedną
z agencji w resorcie Ministerstwa
Rolnictwa. Taka organizacja systemu przez publiczne instytucje
wraz z samoorganizacją producentów i samokontrolą całego sektora rolnictwa ekologicznego gwarantuje, że produkty znakowane
obowiązkowym od niedawna
unijnym znakiem rolnictwa ekologicznego są ekologiczne.

Dzięki temu sektor rolnictwa ekologicznego dobrze radzi sobie z
przypadkami oszustw. Gorzej z
innym problemem: unijne dotacje
do rolnictwa ekologicznego wabią
pseudorolników, skorych pobierać
pieniądze, mimo że nic nie produkują. Proceder ten polega np. na pobieraniu dopłat do połaci orzechów
włoskich z niepielęgnowanymi sadzonkami drzewek zarośniętych
trawą i chwastami. Ministerstwo
Rolnictwa bardzo opieszale i wyrywkowo rozwiązuje problemy z
lukami prawnymi pozwalającymi
na takie pseudouprawy. To marnotrawstwo unijnych i polskich
publicznych pieniędzy. Niestety
cierpi na tym wizerunek rolnictwa
ekologicznego, mimo że ma się to
nijak do żywności ekologicznej dostępnej na rynku w Polsce.

Jakość i cena
Czy to znaczy, że żywność ekologiczna jest „bez skazy”? Przyzwyczailiśmy się, że przemysł rolno-spożywczy oferuje żywność
produkowaną z użyciem chemii,
dużej ilości dodatków, mocno
przetworzoną. Od żywności ekologicznej oczekujemy naturalności,
braku sztucznych dodatków, ma
być lokalna, bez zbędnych opakowań itd. itp. Tymczasem, chociaż
w produkcji ekologicznej nie można stosować chemicznych środków
ochrony roślin, w wyprodukowanej żywności mogą znaleźć się ślady pestycydów – za sprawą ogól-

Śmieciowe
jedzenie
Michał Simon
Wspólną cechą produktów żywnościowych określanych mianem
„śmieciowego jedzenia” jest wysoki
stopień przetworzenia. W procesie
produkcji dodawane są do nich tzw.
„polepszacze”. Ich rolą jest oszukanie naszych zmysłów (np. sztuczne
barwniki) oraz zahamowanie naturalnych procesów utraty świeżości.
Nie zawsze są to składniki sztuczne:
najpowszechniej używanym polepszaczem smaku jest cukier, a konserwantem (i wzmacniaczem) sól.
Jednak wszystkie te substancje mają
negatywny wpływ na zdrowie.

Tanie czy drogie?
Stosowanie polepszaczy pozwala
na obniżenie kosztów produkcji
poprzez zmniejszenie zawartości
surowców „oryginalnych”. Temu
również służy zastępowanie składników pełnowartościowych ich
tańszymi odpowiednikami: skórki
wieprzowe w pasztecie, tłuszcze
utwardzane, skrobia ziemniaczana i kukurydziana zamiast błonnika. Obniżenie kosztów produkcji
w niewielkim stopniu przekłada
się na niższe ceny. M.in. dlatego,
że substancje te „po przepakowaniu” (np. sól w daniach gotowych czy cukier w słodyczach)
sprzedawane są nam wielokrotnie
drożej. Nie bez znaczenia są też
różne „sztuczki handlowe” stosowane przez producentów. Używanie dużych opakowań do niewielkich ilości produktu (chipsy),
podawanie zawyżonych skutków
(„szklanka mleka w dwóch plasterkach”), rozwadnianie itp.

Użycie polepszaczy sprawia, że
deklarowana wartość produktu
odbiega od rzeczywistej. Przykładem mogą być „soki owocowe” i
wędliny. Każdy, kto robił kiedyś
przetwory, wie, że dodając cukier
możemy uzyskać intensywniejszy
smak przy mniejszej ilości surowca. W przypadku wędlin do powszechnych praktyk należy dodawanie środków wiążących wodę
oraz tańszego białka sojowego.
„Śmieciowe jedzenie” tylko pozornie jest więc tańsze – w rzeczywistości kupujemy wszak nie to,
za co płacimy.

Wpływ na zdrowie
Ważniejsze niż koszty finansowe
są straty związane z naszym zdrowiem. Jak wspomniałem, składnikami „śmieciowego jedzenia”
są substancje oszukujące zmysły:
wzmacniacze smaku i zapachu,
barwniki i aromaty, konserwanty i wypełniacze. Zazwyczaj nie
są one obojętne dla naszego zdrowia. Sól sprzyja nadciśnieniu, cukier zwiększa ryzyko cukrzycy.
Wiele z tych substancji zwiększa
ryzyko raka, zwłaszcza układu
pokarmowego i wydalniczego.
Używanie tańszych zastępników
powoduje zubożenie diety w naturalne składniki mineralne. Pozwala to zresztą na rozwój kolejnej
gałęzi przemysłu – suplementów.
Nadmiar tłuszczu i cukru zawartych w w tej grupie produktów
prowadzi do otyłości. Nie wdając
się w fizjologiczne szczegóły – im
więcej cukru dostarczamy organizmowi, tym więcej go potrzebujemy. Zarazem wraz ze wzrostem
masy ciała spada nasza aktyw-

d o b r ą

ż y w n o ś ć

nego zanieczyszczenia środowiska
czy stosujących opryski sąsiadów.
W takich przypadkach sprawdza
się, czy jest to zanieczyszczenie czy
efekt naruszenia zasad produkcji przez rolnika. Tylko w drugim
przypadku żywność przestaje być
ekologiczna (chyba że pozostałości
przekraczają normy, co się praktycznie nie zdarza). Żywność ekologiczna nie jest idealna, ale jest najlepszą dostępną na rynku.
Ceny żywności ekologicznej w sklepach są bardzo wysokie. Za wysokie. Nie zawsze tak jest i tak być
nie musi. Na ogół ceny produktów
ekologicznych są wyższe, bo rolnik
mimo niestosowania nawozów, pestycydów i kupowanych pasz (które są bardzo drogie) ponosi spore
koszty, a plony są zazwyczaj mniejsze. Rolnicy ekologiczni dostają dopłaty, które wraz z wyższymi cenami rekompensują niższe plony.
Hurtownie i sklepy muszą zarobić,
więc narzucają marże. W przypadku niewielkiego rynku, takiego jak
w Polsce, koszty dystrybucji są wysokie. Mało mamy lokalnych przetwórców i rolników dostarczających
żywność do hurtowni, wiele firm
produkuje na całą Polskę, sprowadzamy wiele produktów zza granicy. To podnosi koszty dystrybucji.
Na szczęście można liczyć na to, że
wraz z rozwojem rynku koszty dystrybucji będą się zmniejszać.
Inną przyczyną wysokich cen żywności ekologicznej jest to, że sklepy
nastawiają się na bogatego klienta i
traktują ją jako produkt luksusowy.
Tylko nieliczne sklepy oferują produkty ekologiczne po niższych cenach, dzięki którym są one dostępne
dla większej liczby konsumentów.

foto: GoodFoodMarch.eu
Najlepiej kupować produkty od rolników i przetwórców bezpośrednio
w gospodarstwie, na jarmarku, rynku czy w sklepie firmowym, jest to
gwarancja niskich cen. Adresy sklepów ekologicznych można znaleźć
na stronie www.ekozywnosc.org.

Producenci
i konsumenci
W Polsce jest jeszcze mało konsumentów, którzy dołączają do
producentów, by razem rozwijać rynek żywności ekologicznej.
Wydaje się, że większość polskich
konsumentów żywności ekologicznej nie czuje się częścią szerszego ruchu. Tymczasem ruch
rolnictwa ekologicznego powstał

dzięki współpracy producentów
i konsumentów. Z jednej strony
rolnicy chcieli produkować bardziej naturalnie i uniezależnić się
od drogich i szkodliwych dla ich
zdrowia nawozów sztucznych
czy pestycydów. Z drugiej strony
byli konsumenci, chcący spożywać żywność produkowaną bez
chemii i w poszanowaniu środowiska. W większości przypadków te dwie grupy były i są partnerami. Miejmy nadzieję, że w
przyszłości tak będzie i w Polsce.
Andrzej Szeremeta, Koordynator
polityk dotyczących żywności w
Europejskiej Grupie Międzynarodowej Federacji Rolnictwa
Ekologicznego w Brukseli

ność fizyczna. Zużywamy mniej
energii... Tak zaczyna się błędne
koło prowadzące do otyłości.
Niezdrowa dieta to obciążenie
dla całego organizmu. Bardzo łatwo jest rozregulować działanie
skomplikowanej maszyny naszego ciała – likwidacja skutków
jest już dużo trudniejsza. Oprócz
wymienionych wyżej do chorób
związanych ze „śmieciowym jedzeniem” należą też m.in.: nadciśnienie, miażdżyca, osteoporoza,
zwyrodnienia stawów, marskość
wątroby, choroby nerek, astma,
alergie, patologie ciąży, depresja.

Koszty społeczne
Koszty złego odżywiania to również koszty społeczne. Pieniądze
wydawane na leczenie związanych z nią chorób, to pieniądze,
których zabraknie gdzie indziej.
Niski ogólny stan zdrowia w społeczeństwie to również podwyższenie kosztów pracy. To wysoki
udział rent i zasiłków w wydatkach na zabezpieczenia społeczne. Są to wydatki ponoszone
m.in. kosztem emerytur.
Istnieje silny związek między dietą, zdrowiem i statusem społecznym oraz ekonomicznym. W krajach rozwiniętych gruby znaczy
biedny, „Śmieciowe jedzenie” ma
udział w utrwalaniu podziałów
społecznych. Głównymi jego konsumentami są wszak ludzie gorzej sytuowani. Kupują produkty
o niskiej cenie i jakości, w których składniki pełnowartościowe zastępowane są substytutami.
Wpływa to jednak na pogorszenie
stanu ich zdrowia, utrudniając
poprawę statusu materialnego.
Zmniejsza szanse na rynku pracy, skraca długość życia, wpływa
na samopoczucie psychiczne. Powoduje również wzrost wydatków związany z rozstrojem zdrowia. W gorszej sytuacji ustawia
również ich dzieci.

foto: M.Boedker Flickr.com
Dzieci odżywiane prawidłowo
mają większe szanse na poprawę swojego statusu społecznego.
Stąd obecne działania wielu samorządów – likwidacja stołówek
szkolnych, są bardzo ryzykownym eksperymentem. Ekonomicznie bardziej uzasadnione byłoby
działanie odwrotne. Zapewnienie
wszystkim dzieciom pełnowartościowego posiłku to miliardy
oszczędności w przyszłości.

Lokalne rynki i
ekologia
Inną kwestią jest niszczenie lokalnych rynków żywności. Żywność
wysoko przetworzona to zazwyczaj produkty wytworzone przez
wielkie koncerny przemysłowe,
dystrybuowane przez wielkie sieci handlowe. Im wyższe spożycie
„śmieciowego jedzenia”, tym w
gorszej kondycji znajduje się lokalna przedsiębiorczość. Miejscowi rolnicy, producenci i handlowcy stają się ofiarami tej ekspansji.
Odbija się to negatywnie na całości gospodarki. Zresztą nieuczciwe praktyki branży nie są tajemnicą. Reklama skierowana do
dzieci, zmowy cenowe, nadużywanie pozycji względem dostawców, dumping płacowy...

„Śmieciowe jedzenie” dotyczy
nie tylko ludzi. Również zwierzęta, domowe i hodowlane, karmione są w sposób niebezpieczny dla
zdrowia. Także naszego. Praktycznie całe stosowane w przemyśle
paszowym ziarno soi i kukurydzy
to nasiona roślin modyfikowanych
genetycznie. W ten sposób pośrednio GMO trafia na nasze stoły, poprzez mięso, mleko, jaja. To jednak
nie jedyne skażenie, na które jesteśmy narażeni. Dodawane do pasz
zmielone odpady produkcyjne powstałe w przemyśle mięsnym to
główna przyczyna występowania
niektórych chorób. Do najbardziej
głośnych należały przypadki zakażenia gąbczastym zwyrodnieniem mózgu, szerzej znane jako
„choroba wściekłych krów”.
Żywność wysoko przetworzona
to również miliony ton opakowań,
które co roku trzeba wyprodukować i zutylizować. To ogromne
obciążenie dla środowiska naturalnego. To również pogorszenie
naszego komfortu życia w związku z budową wysypisk i spalarni
odpadów. Kiedy mowa o „śmieciowym jedzeniu”, warto mieć w pamięci ludowe powiedzenie: tanie
często oznacza kosztowne. Jedzenia dotyczy to szczególnie.

o

Katarzyna
Słoboda
W 1993 r. nowo wybrane
władze miasta Belo Horizonte, stolicy stanu Minas Gerais w Brazylii ogłosiły, że
dostęp do żywności jest prawem każdego
mieszkańca.
Patrus Ananias de Souza, nowy burmistrz,
wdrażanie planu walki z głodem rozpoczął od stworzenia 20-osobowej rady składającej się z obywateli, robotników, przedstawicieli biznesu i kościoła, która miała
wprowadzać nową politykę żywnościową w życie. Powstały liczne rolnicze targi,
na których lokalni drobni farmerzy mogli
sprzedawać swoje zbiory bezpośrednio.
Zachęcono drobnych przedsiębiorców
do zakładania sklepów ABC (od portugalskiego „żywność po niskich cenach”),
w których obowiązywały ustalone przez
władze miasta niskie ceny dla kilkunastu wybranych produktów pochodzących
od lokalnych wytwórców. W mieście zaczęły powstawać „restauracje ludowe”, w
których cena za posiłek nie przekraczała 1
reala brazylijskiego (1,50 zł). Samorządowy plan uwzględnił również edukację w
zakresie zdrowego odżywania się, a także
kontrolę jakości oraz cen żywności dostępnej w sklepach na terenie miasta. Informacje o najniższych cenach publikowane były
w ogólnodostępnych miejscach, takich jak
chociażby przystanki autobusowe.
Takie systemowe rozwiązania mogłyby
być marzeniem członków i członkiń kooperatyw spożywczych, których naczelną
zasadą jest samoorganizacja celem pozyskania taniej i zdrowej żywności. W Polsce
działa ich już ok. 10 w największych miastach, takich jak Warszawa, Łódź, Poznań,
Gdańsk czy Kraków. Zakupy robione są
z różną regularnością, niestety przeważ-
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nie na lokalnych giełdach, które tylko w
przypadku sezonowych produktów gwarantują dostęp do świeżej żywności, inne
produkty są importowane lub hodowane
w warunkach szklarniowo-chemicznych;
nie zawsze udaje się też ominąć pośredników. Podejmowane są próby nawiązania
kontaktu z lokalnymi rolnikami, którzy
uprawiają zdrową żywność, jednak tu bar-

dzo trudny do ominięcia jest wymóg certyfikowania, który automatycznie podnosi
ceny. Inną przeszkodą w utrzymaniu stałej
więzi z lokalnymi producentami jest fakt,
że kooperatywa to struktura nieformalna,
niehierarchiczna, a przez to niestabilna, o
rotacyjnym składzie członków, niejednokrotnie utrzymywana na barkach kilku najwytrwalszych osób.
„Z natury więc kooperatywy spożywczej wynika, że jest ona stowarzyszeniem
otwartym dla wszystkich, przyrodzoną
nieprzyjaciółką wszelkich monopoli i ograniczeń, prawdziwym stowarzyszeniem ludowym. Biorąc na siebie zadanie bezpośredniego nabywania towarów, dąży ona z
konieczności rzeczy do tego, aby ogarnąć
sobą wszystkich spożywców, tj. wszystkich
ludzi; czyli, innymi słowy, aby zawładnąć

O nowym krakowskim przedsięwzięciu – Spółdzielni Socjalnej „PRANA”,
ekologicznym barze, który współpracuje z lokalnymi rolnikami opowiadają
jego współtwórcy Anna Matkowska i Łukasz Warcholik

Anna Matkowska: Na początku istnienia „Spółdzielni”
nie wiedziałam nawet, że coś
takiego istnieje. W pewnym
momencie uświadomiłam sobie, że aktywnością człowieka, która powoduje w największym stopniu
wyniszczanie siedlisk, deforestację, ginięcie
gatunków, zatruwanie powietrza, gleb i wód
jest przemysłowa produkcja żywności. Cierpi
na tym planeta, cierpią ludzie – płacąc swoim
zdrowiem, konsumując nafaszerowane chemią produkty spożywcze z supermarketów.
A przecież można produkować zdrową żywność, istnieją przecież rolnicy, którzy na swoich polach używają naturalnych nawozów
i środków ochrony, upraw współrzędnych
i/lub metod biodynamicznych.
ZW: Zaczęliście szukać inspiracji?
Łukasz Warcholik: Idea maksymalizacji zysku jest przyczyną ciągłych konfliktów
wszelkiej natury. Demokracja stała się totalną fikcją. Będzie to trwało tak długo, jak
długo pieniądz pozostanie
scentralizowany w rękach nielicznych. Jedną z propozycji decentralizacji pieniądza jest
(Progressive Utilization Theory). To koncepcja
ekonomiczna sformułowana przez indyjskiego filozofa Prabhata Ranjana Sarkara. W jednym z wykładów powiedział on: „Skoro całe
dobro wszechświata jest wspólnym dziedzictwem wszystkich żywych istot, jak można
usprawiedliwić system, w którym niektórzy
opływają w luksusy, podczas gdy inni, pozbawieni podstawowego pożywienia, więdną
i umierają z głodu?”

całym rynkiem krajowym, aby ten rynek
zorganizować i przystosować do potrzeb
ludności, odebrać rządy jego z rąk kapitalistów i kupców i oddać w ręce ludu”, pisał
Edward Abramowski na przełomie XIX i
XX w. Jednym z realnych śladów czerpania
z myśli Abramowskiego jest tzw. „fundusz
gromadzki”, będący swego rodzaju wewnętrznym 10% podatkiem narzucanym

Żywność
bez
pośredników

Spółdzielnia
spółdzielnia.org
Zielone Wiadomości: Co skłoniło Was do tego
by zainicjować kooperatywę spożywczą?
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ZW: Gdybyś musiał w kilku zdaniach opisać Teorię Postępowego Użytkowania to
o czym koniecznie musiałbyś powiedzieć?
Ł.W.: Głównym elementem teorii jest spółdzielczość. To również zestaw bardzo elastycznych zasad, które mają doprowadzić do
maksymalizacji samowystarczalności gospodarczej poszczególnych państw i regionów.
Istotnym elementem tego systemu jest przemiana świadomości człowieka jako jednostki i tym samym społeczeństwa. Następuje
ona w bardzo specyficznym momencie cyklu
społecznego, w którym wyzysk osiągnął tak
znaczne rozmiary i nasilenie, że całe społeczności sprowadzone zostały mentalnie do poziomu niewolników. Jest kwestią czasu, kiedy
napięcia osiągną punkt kulminacyjny. Oznaczać to może rewolucję w skali globalnej. Bezkrwawą rewolucję, w praktyce jest to przecież
oddolny ruch ludzi dobrej woli, którzy wizję lepszego świata wcielają w życie w wielu
miejscach na całym świecie.
ZW: Również w Polsce?
A.M.: Tak, póki, co w przypadku gospodarstw
o niewielkich obszarach to się po prostu może
opłacać. Programy rolno-środowiskowe i dopłaty do rolnictwa ekologicznego wynagradzają częściowo większy nakład pracy, rolnicy oszczędzają też na środkach chemicznych,
ale to wciąż za mało. Produkty certyfikowane uchodzą za luksusowy folklor, widzimisię
karmiących matek z wyższej klasy średniej.
Tradycyjnych gospodarstw jest już niewiele.
Z drugiej strony widać, że za rolnictwo ekologiczne zabierają się młodzi pasjonaci – idealiści. Wyprowadzają się na wieś, by żyć blisko
Natury i mieć poczucie, że robią coś wartościowego. Być może w nich cała nadzieja.
W popularyzacji lokalnej współpracy bezpośredniej na gruncie miejskim główną rolę grają kooperatywy spożywcze, które wyrastają

na każde zakupy dokonywane poprzez
Kooperatywę. Obecnie jest on przeznaczany na wspomaganie lokalnych inicjatyw
promujących idee sprawiedliwości społecznej lub w razie konieczności może stanowić kasę zapomogową dla członków i
członkiń. Według teoretyka spółdzielczości Romualda Mielczarskiego fundusz miał
stanowić wspólny zysk kooperatywy, który następnie inwestowany byłby w rozwój
chociażby infrastruktury (tak przecież powstał w 1907 r. w Łodzi związek Społem,
do dziś zarządzany przez współtworzące
go Spółdzielnie Spożywców).

organiczną żywnością – zdrowa żywność
nie powinna być wszak przywilejem klasy średniej. Jedną z możliwości jest bezpośrednie wsparcie gospodarstwa rolnego na regularnych zasadach – zarówno
finansowo, logistycznie, jak i fizyczną pracą przy kolejnych etapach upraw w myśl
zasady „you do not pay for food, you pay
for agriculture”. System rolnictwa wspieranego przez społeczność (Community
Supported Agriculture) opiera się na dzieleniu upraw, ale i odpowiedzialności, a co
za tym idzie ryzyka związanego z nieudanym plonem.
W 2011 r. mieszkańcy miasta Sedgwick
w stanie Maine (USA) wbrew prawu stanowemu przyjęli uchwałę, zgodnie z którą lokalni farmerzy mogliby sprzedawać
żywność bezpośrednio. W kolejnych miesiącach podobną uchwałę przyjęły kolejne miasta tego stanu: Penobscot, Blue Hill,
Trenton, Hope, Plymouth, Appleton i Livermore. „Uznajemy, że mamy prawo do
wytwarzania, przetwarzania, sprzedawania, kupowania i konsumowania lokalnej
żywności, promując w ten sposób samowystarczalność, dbając o zachowanie rodzinnych farm i lokalnych tradycji żywnościowych. Prawo do posiadania lokalnego
systemu żywnościowego jest związane z
naszym niezbywalnym prawem do samostanowienia” – czytamy w uchwale przyjętej w Penobscot. W Polsce to właśnie
kooperatywy spożywcze powinny być
propagatorkami dyskusji na temat nawyków konsumenckich, a przede wszystkim
obywatelskiego udziału w kształtowaniu
polityki rolnej i żywieniowej.

Wyzwanie, przed jakim stoją dziś kooperatywy, to dostęp do zdrowej, świeżej i taniej żywności, skoro członkowie i członkinie to świadomi konsumenci, dla których
alternatywą nie są sklepy z certyfikowaną

Katarzyna Słoboda - kuratorka, wspólnie
z Aleksandrą Jach prowadzi w Muzeum
Sztuki w Łodzi program „Ekologie Miejskie”. CzłonkiniKooperatywy Spożywczej w Łodzi.

jak grzyby po deszczu na gruncie sprzeciwu
wobec kapitalistycznego status quo.

ZW: Jakie oczekiwania macie wobec tego
projektu?

ZW: Jaka jest skala tego zjawiska?

Ł.W.: W realiach gospodarki rynkowej
trudno jednak znaleźć czas na utrzymywanie siebie i rodziny oraz na pasje. Z reguły
jedno wyklucza drugie. Dlatego postanowiliśmy wymyślić coś, co nam pomoże pogodzić te dwie kwestie. Tak powstał pomysł
na wegetariański bar promujący zdrową
dietę opartą na produktach pochodzących
z ekologicznych bądź naturalnych upraw
z obszarów Małopolski. Okazał się ona dla
nas wszystkich swoistą szkołą życia.

A.M.: Na zachodzie już od dawna funkcjonują grupy producencko-konsumenckie
(ang. CSA – community-supported agriculture), zorganizowane wokół jednego lub kilku gospodarstw. Omijają one pośredników,
stawiają na jakość i bezpośredni kontakt rolnika z odbiorcą. W Polsce tego typu inicjatywy raczkują. Jako „Spółdzielnia” chcemy
budować lokalną sieć obrotu zdrową żywnością, która ma pochodzić prosto od „ekorolników”. Współpracujemy w tym zakresie
z Wawelską Kooperatywą Spożywczą, która sama istnieje od niedawna. Sami jednak
nie damy rady, zainteresowanie konsumentów w mieście musi być większe. Na szczęście są tacy, którzy już teraz są gotowi zapłacić odrobinę więcej, mając świadomość,
że produkty są zdrowe (bez pestycydów
i sztucznych nawozów).

A.M.: Można powiedzieć, że „Spółdzielnia”
powstała, aby być częścią Zmiany, która
dokonuje się obecnie na świecie. Chodzi tu
przede wszystkim o zmianę sposobu myślenia z podporządkowanego na proaktywny.
Musimy nauczyć się żyć w zgodzie ze sobą,
czyli Naturą.
Zapraszamy: www.spoldzielnia.org
foto: spoldzielnia.org
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OBYWATELKI
Iza Desperak
W 2007 roku brałam udział w projekcie
badawczym dotyczącym kobiet wiejskich.
Było to dla mnie wyzwanie, bo, po pierwsze, były to pierwsze tak szeroko zakrojone
badania na ten temat, po drugie – o życiu
na wsi nie wiedziałam prawie nic. Przygotowując się literaturowo i bibliotecznie
odkryłam, że badań takich nikt od dawna,
albo wręcz wcale, nie robił. W latach 60tych temat ten eksplorowała Barbara Tryfan, ale nie było nawet wtedy reprezentatywnych badań ogólnopolskich. W latach
dwutysięcznych, przystępując do naszego
projektu, miałyśmy obszerne zaplecze badań z socjologii wsi, ale bez skupienia uwagi na kobietach, i skromny dorobek badań
nad kobietami w III RP, ale całkowicie pomijających kobiety żyjące na wsi.

dziecko na bagażniku, drugie w brzuchu
– że nawet jak się gospodarstwie pojawił
samochód, i zrobiła prawo jazdy, to nadal
jeździ składakiem, z tym najmłodszym. Do
samochodu trzeba kupić paliwo i to jest
duża pozycja w budżecie Rower to także
ekonomiczna konieczność.
Byłam nie tylko we wsiach „daleko od szosy”. Widziałam wsie z kostką na ścieżce
dla pieszych oddzielonej od ścieżki rowerowej, których mieszkańcom zazdrościłam
cywilizacyjnych osiągnięć i jednocześnie
przestrzeni wolności. Tam, gdzie coś się
działo, kobiety były współobecne: współ-

pełnią funkcje sołtysów i wójtów. W skali
lokalnej mniej liczy się przynależność partyjna czy organizacyjna, bardziej współdziałanie i na rzecz lokalnej społeczności.
Przynależność nie jest warunkiem obywatelskiej aktywności, wiele kobiet nie należy nigdzie, a rolę działaczki społecznej
utożsamiają z obowiązkiem obywatelskim.
Tam gdzie jest Koło Gospodyń Wiejskich,
kobiety do niego należą – ale tę wykpiwaną organizację z peerelowskim podobno
rodowodem transformacja zmiotła z wielu wsi. Kobiety należą też do klubu prowadzącego wiejską świetlicę, są honorowymi

Przygotowując się do wyjazdu na wieś, na
badania terenowe, zupełnie zapomniałam
wiejską biografię mojej babci, znaną tylko
opowieści – moje dzieciństwo upłynęło już
w mieście, jako jedyna w szkole nie miałam
bliskich krewnych na wsi, nie jeździłam na
wakacje na wieś.
Gdzieś z dzieciństwa majaczyła klątwo-obelga wiejskiego pochodzenia, które ciągle traktowane jest jako gorsze. Na wakacjach spotykałam dziewczynki w moim
wieku ubrane inaczej niż miejskie koleżanki – i nie chodziło o stroje ludowe, tylko
żarówiaste sweterki, które pewnie modne
były 5 lat wcześniej, albo trafiły tylko do
sklepów Ge-esu. Ale dziś różnice między
mieszkańcami wsi i miasta się zatarły. Albo
tak mi się wydawało, zanim nie wylądowałam na wsi.

Jako miastową obwożono mnie więc tam
gdzie PKS nie dociera – choć samochód odpala się rzadko, tyle co córkę odebrać, co
studiuje zaocznie, bo ostatni PKS o 15tej z
miasta, a u niej zajęcia do 20-tej. Samochód
przerobiony ma gaz, ale gaz też kosztuje. Jedna z „respondentek” matka szóstki
dzieci, jej najmłodsze w wieku dziecka najstarszej córki, tak się przyzwyczaiła do jeżdżenia po bezdrożach na składaku – jedno

Choć coraz mniej rodzin na wsi utrzymuje się z rolnictwa, pracy w wiejskim gospodarstwie jest dużo. Produkcja ekożywności czy agroturystyka to rozwiązania dla
nielicznych: blisko dużych miast lub na
terenach odwiedzanych przez turystów.
Najemna praca w rolnictwie po likwidacji
PGR-ów to oferta dla kilku procent mieszkańców wsi. Praca w mieście to z kolei
uciążliwe dojazdy, które jednak nie ograniczają aktywności na miejscu: paradoksalnie, większą stopień aktywności obywatelskiej cechuje kobiety dojeżdżające do
pracy lub na studia, co wiąże się zarówno
z ich większą mobilnością, jak i przełamywaniem izolacji wsi od reszty świata. Tylko
dzięki takim „omnibusom” udało nam się
w ogóle dotrzeć do wsi, i zapytać kobiety
o ich życie.
Raport z naszych badań został opublikowany w minimalnej liczbie egzemplarzy.
W badaniach wyszło nam, że kobiety stanowią filar aktywności społeczno-politycznej na wsi, i niekiedy jej jedyną emanację.
Zamawiającym była państwowa agenda,
lecz jakoś nikogo nie obeszły wyniki.

Foto: Marcin Wrzos

Aby wylądować na wsi, trzeba tam było
dojechać. Nasz projekt badawczy, choć
opatrzony serią cyferek i Akronimem, nie
należał do priorytetów budżetowych. Więc
sorki, ale badania zrobiłyśmy tylko tam, dokąd dojeżdżał PKS. W okresie wakacyjnym
do wielu wsi PKS po prostu nie dojeżdżał
(choć w roku szkolnym jeździł gimbus).
Albo do wielu wsi nie prowadziła droga którą przejechałby PKS. Albo PKS był,
ale nikt nie wiedział na pewno, czy sobotni kurs o 7.30 się odbędzie. Brak transportu publicznego, który został zlikwidowany
w czasie transformacji to jedna z największych barier do pokonania dla mieszkańców wsi. Kilkukilometrowa wędrówka na
przystanek to codzienność uczącej się młodzieży. Jedna z rozmówczyń opowiadała,
jak ucząc się miejskim liceum, wstydziła
się przyznać do tego, że mieszka na wsi i
nie ma czym wrócić do domu po wycieczce
do teatru – wolała spędzić noc na dworcu.
Dziś małe dworce zlikwidowano, tak jak
lokalne połączenia kolejowe czy wąskotorówki. Pozostała okrojona sieć przystanków PKS, nieczęsto osłoniętych wiatą.
Moje kłopoty z dojazdem na badania to
dla lokalnych społeczności część ich życia
codziennego. Po likwidacji transportu publicznego jedynym rozwiązaniem stal się
zakup starych, tanich samochodów. Czymś
zbliżonym do malucha dowiozła mnie
moja opiekunka w Kujawskiem, piaszczystą wyboistą drogą do świetlicy ludowej,
wystawionej siłami mieszkańców, w której
wnętrzu w lipcu wszyscy mieli gęsią skórkę, tak namokła jesienią i podmarzła zimą.
Ale zimą – zeznają „badane” to się po prostu baby rzucają w tan i się zapomina o
zimnie. Bo ogrzewania w budce ze sklejki
nie ma.

zajęcia taneczne dla dziewczynek, gry zespołowe , huśtawkę i domowy kompot.
Autorki tych działań chcą wyrwać dzieci z
zaklętego kręgu wykluczenia – ale nie tylko
swoich dzieci, ale wszystkich dzieci mieszkających przy szosie, wszystkich dzieci ze
wsi, jak się da dzieci z sąsiednich wsi.

Foto: Marcin Wrzos
pracując z mężami w Ochotniczej Straży
Pożarnej, uzupełniając ich działania pracą
w Kole Gospodyń Wiejskich, często traktując małżeństwo jako pole współdziałania społecznego. No bo większość aktywności społecznej jaką napotkałam na wsi
to aktywność społeczna, za którą nikt nie
oczekuje laurów ani wynagrodzeń. Kobiety mówią wprost, że robią to co robią dla
dzieci – bo nikt inny tego nie robi. Te we
wsiach z asfaltem i PKSem, te z pracującymi i zarabiającymi mężami pełniącymi
czasem ważne stanowiska w lokalnej społeczności – robią też coś dla siebie, i innych
kobiet. Jedna pisze wiersze, i publikuje na
blogu. Inna organizuje zajęcia taneczne dla
dzieci. Inna – lokalne wypieki i specjały
wystawia na europejskich targach.
W porównaniu z wielkim miastem, skala aktywności mieszkanek wsi i ich odpowiedzialność za wspólnotę jest ogromna.
Rzadko mówią o polityce, ale działają w
partiach politycznych (w tym w Partii Kobiet), kandydują w lokalnych wyborach,

krwiodawcami, należą do związków kółek rolniczych ochotniczej Straży Pożarnej,
organizacji sportowych, a nawet Związku
Kombatantów. Prowadzą kółko taneczne,
klub poetycki i zespół śpiewaczy. Pozyskują środki na swoją działalność – te, które
są zorganizowane, starają się pozyskiwać
środki gminne i unijne, większość niesformalizowanych działań samofinansują ze
składek, sprzedaży wyrobów i organizacji
imprez.
Mieszkanki wsie edukują się, mimo że
jest to ekstremalnie wyczerpujące, a brak
transportu publicznego i koszty dojazdów
zmniejszają drastycznie możliwość wyboru uczelni czy szkolenia, edukują się nawzajem i edukują dzieci. Jedne – pracując
w Gminnych Ośrodkach kultury, inne – na
własną rękę w odległych od gminy wsiach,
gdzie jedyną „publiczną” instytucją i przestrzenią jest przystanek, na którym przesiaduje młodzież. By było mniej „przystankersów”, kobiety organizują zajęcia dla
dzieciaków: dyskotekę na skrawku łąki,

Co mnie najbardziej uderzyło? Przekonanie, że świat nie kończy się na naszym
płocie i mamy obowiązki wobec innych.
Fizyczna i psychiczna siła tych kobiet, których życie codzienne jest dużo trudniejsze
niż w mieście. Coraz mniej mieszkańców
wsi utrzymuje się z pracy na roli, ale przydomowy ogródek i parę kur czy świń to
dodatkowa praca w prawie każdym domu.
Nie ma żłobków, przedszkoli, domów
opieki nad schorowanymi ani placówek
dziennej opieki, do specjalisty i szpitala
kilkadziesiąt niekiedy kilometrów. Brak jakiegokolwiek wsparcia instytucjonalnego –
poza zasiłkami z opieki społecznej. Uciążliwe dojazdy, odcięcie od świata. Ciężka
praca i dużo obowiązków to punkt wyjścia do logistycznej organizacji obowiązków – i podziału ich z mężem. O ile takim
wzorcowym mężem, co wspiera w działalności i dzieli się obowiązkami, można się
pochwalić. Poza oparciem na rodzinie i –
czasem – sąsiedztwie, ta ogromna kobieca aktywność częściej odbywa się OBOK i
ZAMIAST nielicznych publicznych instytucji, niż w ich ramach. Wycofywanie się
państwa i publicznych z odpowiedzialności za mieszkańców wsi przybiera różne
formy, i nie musi być jednak regułą. W jednej popegeerowskiej wsi w biednym województwie warmińsko-mazurskim mieszkańcy wsi rozsianych z dala od siedziby
gminy czuli się zostawieni sami sobie. W
też popegeerowskiej wsi w bogatszym
województwie wielkopolskim (tej samej,
gdzie wyborcom stawiano piwo) po zasiłek wprawdzie trzeba było jeździć do gminy, ale we wsi funkcjonowała szkoła (scalona z przedszkolem, do którego chodziły
choć na 5-godzinne minimum dzieci bezrobotnych), był też ośrodek zdrowia i apteka. Lokalnym władzom zależało na mieszkańcach tej bezrobotnej wioski – być może
dlatego, że jest we władzach lokalna radna,
wybrana głosami kobiet, która jest częścią
lokalnej społeczności i współdzieli te same
warunki życia.
Skrót za zgodą autorki. Całość artykułu na stronie portalu www.zielonewiadomosci.pl
Iza Desperak - Manifa Łódź i Think Tank
Feministyczny
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Polska 2030:
wieś
nie
dla
ludzi
Neoliberalne fantazmaty „rozwoju” Polski do 2030
roku – kosztem kobiet, podstaw egzystencji na wsi,
przyrody i suwerenności żywnościowej
Ewa Charkiewicz
W ciągu ostatnich trzech lat rząd opublikował kilka raportów, w których
definiuje cele, strategie i sposoby finansowania rozwoju Polski. Raporty te to: Polska 2030 – wyzwania rozwojowe (2009), Polska 2030 – trzecia
fala nowoczesności. Długookresowa
strategia rozwoju kraju (2011) oraz
Młodzi 2011.
Według raportów z serii „Polska 2030” celem rozwoju jest wzrost gospodarczy podporządkowany przyspieszonej akumulacji
kapitału. W tej optyce wieś, która generuje
zaledwie 5% PKB, nie ma większej wartości. Strategie osiągnięcia przyspieszonego
rozwoju mierzonego przepływem pieniądza przez gospodarkę są skupione na miastach, a szczególnie metropoliach: rozwój
klas kreatywnych i tworzenie konkurencyjnych przewag (czyli cyfryzacja państwa i
gospodarki), inwestycje w naukę (ale tylko
te badania, które przynoszą szybkie zyski)
oraz inwestycje w te formy transportu, które sprzyjają akumulacji kapitału i przyspieszeniu obrotu towarów w gospodarce (autostrady i szybka kolej, a nie wiejskie drogi
i transport publiczny). Raporty postulują
wykorzystanie tzw. rezerw pracy, tj. kobiet, ludzi młodych i starszych. Ale nie proponują polityki tworzenia miejsc pracy, a
wręcz postulują ograniczenie zatrudnienia
w rolnictwie jako wymóg rozwojowy.
Wśród strategii rozwoju Polski do 2030 r.
jest modernizacja rolnictwa przez zmniejszenie zatrudnienia i zwiększenie kapitałochłonności. Modernizacja oznacza
koncentrację własności ziemi, promowanie wielkich wyspecjalizowanych gospodarstw, gdzie produkcja żywności wymaga dużego wkładu energii i środków
chemicznych, co zwiększa ślad ekologiczny wsi. Wszystko to okraszone jest retoryką zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego i żywności dobrej jakości. A dla
dekoracji, na marginesie wielkich i uprzemysłowionych farm, neoliberalni ewangeliści Polski 2030 proponują rozgrzeszenie:
agroturystyka i rolnictwo biodynamiczne
jako niszowe alternatywy, a także źródło
żywności dobrej jakości dla zamożnych
elit , bo kiedy trafi już do eko-marketów to
żywność ta jest bardzo droga.

Redystrybucja do góry
Rozwój nastawiony na wzrost gospodarczy i
akumulację kapitału wymaga przekierowania
środków publicznych. Polityki rozwoju nastawione na wzrost i konkurencyjne przewagi są
i mają być finansowane kosztem zmniejszenia wydatków na zabezpieczenia społeczne
(m.in zbilansowanie wydatków na ochronę
zdrowia i na emerytury w ramach składek,
czy likwidację KRUS). Znaczna część środków kierowana jest na redystrybucje do biznesu (W latach 2007 -2010 tylko z funduszy
strukturalnych firmy zostały zasilone bezzwrotnymi grantami wysokości 90,1 miliarda
złotych, to jest 39.8 % tych środków). Zmniejszone mają być obciążenia podatkowe firm,
utrzymane mają być obecne stawki PIT, przy
zwiększeniu podatków pośrednich. VAT już
teraz stanowi blisko 50% dochodów państwa
i najbardziej obciąża nisko i średnio dochodo-

we gospodarstwa domowe. Sektor prywatny
korzysta z państwa, ale w znikomym stopniu
uczestniczy w jego utrzymaniu.
Redukcja wydatków na zabezpieczenia
społeczne oznacza przerzucanie kosztów
opieki na społeczeństwo i kobiety. W raportach Polska 2030 pojawia się koncepcja
przejścia od workfare state (państwa aktywizującego do pracy) do welfare society
(społeczeństwa, które samo odpowiada za
siebie. Polityki te nie tworzą nowych miejsc
pracy, ale przerzucają odpowiedzialność
na gospodarstwa domowe i kobiety. A projekty aktywizujące do pracy, której nie ma
to forma redystrybucji środków publicznych do firm, które pozyskują bezzwrotne
granty na realizację takich projektów.

Pogarda dla tradycyjnej
wiejskości
Autorzy Polski 2030 upatrują przyczyn dysproporcji rozwojowych w cechach osób
mieszkających na wsi: bierności zawodowej i niższym statusie społecznym. Podkreślają, iż zwiększa się uzależnienie wsi od
transferów publicznych, co zabiera środki
na inwestycje generujące wzrost gospodarczy. Według strategii z pakietu Polska 2030
problemy te będą rozwiązane tylko przez
modernizację wsi i dokapitalizowanie wielkoprzemysłowego rolnictwa. Wyjałowione
gleby, schemizowana żywność, energo- i
wodochłonność intensywnego rolnictwa,
tymczasowość dochodów z pracy najemnej
w rolnictwie i niepewność podstaw egzystencji – tych zjawisk w tej optyce nie widać.
Strategie wspierania lokalnej gospodarki i
rodzimego rolnictwa, aby zapewnić podstawy egzystencji wiejskiej ludności i chronić
cykle regeneracji przyrody i gleby, nie są w
ogóle brane pod uwagę.
Wśród 34 rekomendacji dla polityki publicznej, jakie podsumowują raport Młodzi 2011,
nie żadnej oferty dla młodych na wsi, a tylko
kilka rekomendacji może wpłynąć na ich sytuację. Dotyczą one upowszechniania przedszkoli, umożliwiania edukacji powszechnej
i dostępu do doradztwa zawodowego (ale
studia już mają być na kredyt) i do „elastycznych mieszkań” (à la hotele robotnicze?) dla
młodych, w tym migrantów ze wsi. Żadna
z powstałych 30 rekomendacji nie odnosi się
do problemów młodych mieszkańców wsi.

Kobiety wiejskie
W raportach z serii Polska 2030 kobiety są
oceniane pod kątem ich wartości użytkowej:
rozrodczości (czynnik demograficzny, w raportach z 2009 i z 2011 r.) i potencjału ekonomicznego. W raportach z 2011 r., które
„odkrywają” kobiety jako zasób dla rynku,
autorzy ujmują kobiety w ramach prostych
binarnych opozycji. Pokoleniu matek, „zadowolonych niewolnic”, przeciwstawia się
neoliberalny ideał: indywidualistyczne, nastawione na karierę córki, zamożne kobiety
miejskie przeciwstawia się biernym i zacofanym kobiety z rodzin robotniczych i rolniczych. Wiejskie matki rolniczki nie dysponują kompetencjami i nie wyposażają swoich
dzieci w aspiracje, wiedzę i kapitał edukacyjny. Wieś to obciążenie dla budżetu (KRUS,
dotacje do rolnictwa, pomoc socjalna) i generuje tylko 5% PKB, a więc tym bardziej kobiety wiejskie z ekonomicznego punktu widzenia są nieprzydatną grupą społeczną. To
podejście do kobiet i rodzin robotniczych i

wiejskich sygnalizuje rasizm klasowy autorów Polski 2030. A jednak to kobiety z nisko i
średnio dochodowych rodzin poniosą koszty
wdrażania koncepcji rozwoju nastawionych
na wzrost gospodarczy ponad wszystko, a
ich praca opiekuńcza, w tym produkcja żywności na własne potrzeby, jest strefą buforową, która zabezpiecza rodziny przed skrajną
nędzą. Bez wsi nie przetrwają także miasta.
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Co będzie
z naszymi
córkami?

„Wychodzimy na zero”, mówi pani Pustoła, ktora od 30 lat wraz z mężem prowadzi
gospodarstwo pod Piasecznem, w mazowieckiem. Gospodarstwo ma 6 hektarów, 3
krowy, praca od rana do późnego wieczora.
Krowy doi mąż. Wczoraj o 10. wieczorem
pani Pustoła ubijała masło, żeby sprzedać
je na targu. Państwo Pustołowie produkują żywność na własne potrzeby, a trzy razy
w tygodniu ładują samochód i jeżdżą z jarzynami, z miodem i nabiałem na bazar w
Piasecznie i w Zalesiu Górnym. – „Wjazd na
targ i placowe kosztuje 50 zł, do tego benzyna na dojazdy coraz droższa. Niektóre środki ochrony roślin też trzeba kupić. Choćby
wapno. Na produkcję wydałam 1400 zł, nie
wiem, czy za tyle sprzedam”.

W kontekście tradycyjnego rozwoju wsi rolniczki były i są obarczone zarówno pracą
przy produkcji żywności, jak i pracą opiekuńczą. Migracja wiejskich kobiet nasilała
się już w czasach PRL, z różnych powodów
– zarobkowych, aspiracyjnych, ucieczki od
mozolnego życia. Mit o zadowolonych niewolnicach jest fantazmatem. Wiele z nich,
jak pokazują streszczone tu badania Think
Tanku Feministycznego, i co potwierdzają
badania „chłopo-robotników” uzupełniało dochody pracą zarobkową w pobliskich
miejscowościach. Można więc mówić o potrójnym obciążeniu wiejskich kobiet.
Dzisiaj zasoby z czasów PRL pokolenia
babć i dziadków (wybudowane wówczas
domy, nabyte prawa emerytalne) są podstawą przetrwania ich samych i rodzin dotkniętych bezrobociem i ubóstwem. Ich
córki i wnuczki już nie mają tych zabezpieczeń. Warunki życia wiejskich kobiet poprawił dostęp wsi do kanalizacji, ale likwidacja transportu publicznego pogorszyła ich
dostęp do ochrony zdrowia, do sklepów,
ośrodków kultury i administracji lokalnej.
Zasoby wiejskich rodzin stanowią strefę buforową wobec bezrobocia wśród młodzieży,
w tym bezrobotnych młodych z wyższym
wykształceniem mieszkających w zasięgu
dojazdów do warszawskiej metropolii.
Potwierdzają to dane statystyczne cytowane w raporcie Młodzi 2011. Ale autorzy raportów Polska 2030 przechodzą nad tym do
porządku dziennego. Neoliberalne państwo
jako menedżer wzrostu gospodarczego widzi inwestorów i metropolie, a koszty reprodukcji społecznej uniewidacznia i przerzuca
do gospodarstw domowych i na barki kobiet. Rozwój rolnictwa biodynamicznego i
agroturystki (propozycja niszowa w raporcie Trzecia fala nowoczesności) także zależy od
większych nakładów pracy i czasu kobiet.
O priorytety polityki rolnej i lokalnego rozwoju nikt bezpośrednio zainteresowanych,
czyli rolniczek i rolników oraz konsumentów żywności, nie pyta, a jeśli wiejskie kobiety są przywoływane w debacie publicznej, to tylko w ramach przedsiębiorczości, co
pozwala zindywidualizować odpowiedzialność za rozwój i warunki życia na wsi i zdjąć
tę odpowiedzialność z polityków. Potrzebne są nam dyskusje o alternatywach wobec
tego antyspołecznego i antyekologicznego
rozwoju i wokół takich tematów jak suwerenność żywnościowa czy solidarne ekonomie wymiany między konsumentami i producentami żywności podwyższonej jakości.
Takie debaty są potrzebne, bo Polska 2030
to nie jest pomysł na kraj dla ludzi.
Ewa Charkiewicz – Transdyscyplinarna badaczka naukowa, inicjatorka Think
Tanku Feministycznego oraz Lewicowej
Sieci Feministycznej Rozgwiazda, koordynowała Grupę Doradczyń ds. Gender
Banku Światowego. Pracowała na uczelniach w Holandii, USA, Indii i Austrii.

Gdyby nie emerytura za przekazanie córkom gospodarstwa państwo Pustołowie
nie mieliby za co żyć. – „Najbardziej martwi mnie koszt leków. Mąż jest inwalidą.
Miał operowany guz krtani, kręgosłup pęknięty i wymienione biodro. Za kilka miesięcy się dowiemy, czy otrzyma rentę inwalidzką”. Pani Pustoła ma kłopoty ze stawami I
zwyrodnienie kręgów szyjnych – zawodowa
choroba rolników. Dwa lata temu była w sanatorium w Ciechocinku i bardzo chwali publiczną opiekę zdrowotną. Mieszkają pod
Warszawą, więc łatwiej im sprzedać produkty czy dojechać do szpitala w porównaniu z
rolnikami z miejscowości daleko od dużych
miast.
„Od kilku lat produkcja żywności przestała
się opłacać. Na sprzedaży na targu zarabiamy mniej więcej tyle samo, ile wynoszą
koszty paliwa, wapna i podstawowych środków ochrony roślin. Dzieci mówią mi: Mamusiu, nie będziemy robić, to się nie opłaca”. Z
trzech córek tylko jedna ma pracę. Dwie po
studiach (technologia żywności i marketing)
nie znalazły zatrudnienia, razem z rodzicami
sprzedają produkty na bazarze w Piasecznie. Pani Pustoła patrzy na córki i mówi, że
najbardziej niepokoi ją ich przyszłość.
(ech) lipiec 2012.
Foto: Ewa Charkiewicz
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Chciałam
zmieniać świat
od siebie
Ewa Charkiewicz
Z Yvonne Bos, rolniczką biodynamiczną z Beemster, rozmawiam na
ekorynku pod holenderskim parlamentem. Yvonne jest rolniczką i
pastorką kościoła luterańskiego w
Alkmaar. Od 1980 r. wraz z przyjacielem prowadzi małe biodynamiczne gospodarstwo: 5 hektarów,
z czego 3 ha ziemi przeznaczone jest
na uprawy.
Skąd się wzięły jej zainteresowania
rolnictwem biodynamicznym? „Byłam zaangażowana w ruch na rzecz pokoju”, odpowiada Yvonne. W latach
80. ruch na rzecz pokoju był jednym
z najpotężniejszych ruchów społecznych w Europie. Także w Holandii miały miejsce masowe protesty
przeciwko eskalacji zimnej wojny i
rozmieszczaniu amerykańskich rakiet Cruise. Brały w nich udział ruchy ekologiczne, feministyczne, solidarności z krajami Trzeciego Świata
i związki zawodowe. W Holandii w
ruch pokojowy i solidarności z krajami Trzeciego Świata bardzo mocno zaangażowane były kościoły. W
tym samym czasie w Polsce ludzie
związani ze środowiskiem nieformalnego ruchu ekologiczno-pokojowego Wolę być oraz Wolność i Pokój
protestowali przeciw rozmieszczaniu u nas radzieckich rakiet SS 20.
– „Jest tyle problemów na świecie”,
kontynuuje Yvonne. „Chciałam zacząć zmieniać świat od siebie i pokazać, że można żyć inaczej”. Podobnie jak Yvonne, także Wolę być
kierowało się etyką odpowiedzialności i zaczynania od siebie, zakładając zielone szkoły i pracując w
gospodarstwach biodynamicznych.
Nie miało to jednak wpływu na
zmiany w Polsce.

Rynek w Hadze
Od 23 lat w każdą środę Yvonne
przyjeżdża na rynek biodynamicznych produktów w Hadze, pod
parlamentem, a w każdą sobotę
jest na Noordemaarkt w Amsterdamie, gdzie ekorynek powstał dwa
lata wcześniej. W lipcowe popołudnie 2012 r., kiedy rozmawiamy,
na straganie oprócz Yvonne produkty sprzedają trzy osoby. Kolejka była wcześniej, w czasie przerwy
na lunch. Teraz kilka osób wybiera
sałatę, młodą marchew, buraki czy
pomidory ze szklarni, morele i truskawki, a także pomarańcze. Dzień
wcześniej do małego białego samochodu dostawczego Yvonne załadowała produkty, zarówno własne, jak
i zaprzyjaźnionego gospodarstwa,
które prowadzi produkcję w szklarniach. W Hadze pierwszy biodynamiczny rynek powstał na początku
lat 80., wzdłuż kanału na Hoefkade.
Utworzyli go farmerzy specjalizujący się w produktach mleczarskich,
przekonani, że poszerzenie oferty
także im przyniesie więcej klientów.
Rolnicy rozkładali wówczas skrzynki na chodniku i sprzedawali lokalne sezonowe produkty uprawiane
zgodnie z kalendarzem przyrody.
– „Ta forma sprzedaży szybko okazała się nieopłacalna. Nie było
wówczas wielu klientów”, mówi
Yvonne. Po paru latach rynek prze-

niesiono na plac w handlowym centrum Hagi, przy Grote Kirk. Farmerzy przywozili nabiał i mięso w
samochodach-chłodniach. Pojawiły
się wówczas produkty z innych krajów. Yvonne mówi, że po tych zmianach przyjazdy na rynek zaczęły
się opłacać, ale to także dlatego, że
zwiększyła się liczba klientów. Pod
koniec lat 90. po raz pierwszy zobaczyłam na ekorynku w Hadze miód
z Nowej Zelandii.

Obecnie ma rynku pod haskim parlamentem co tydzień są trzy stragany z produktami rolnymi, dwa
z nabiałem, jeden z pieczywem,
dwa z produktami takimi jak oliwa,
kawa, herbata, suszone zioła i owoce, a także jeden stragan z kwiatami. Dzięki sprzedaży na rynku małe
gospodarstwa czy mikroprzedsiębiorstwa specjalizujące się w sprzedaży produktów biodynamicznych
mogą przetrwać. Yvonne mówi, że
sprzedaż na rynku daje jej satysfakcję. – „Produkt zawsze trafi na
czyjś stół. Sprawa mi przyjemność,
że wiem, do kogo trafia moja praca
i produkty z gospodarstwa. Mogę
opowiedzieć klientom, jaka była
pogoda, kiedy kwitły kwiaty czy
rosła marchewka. A klienci powtarzają, że nasze produkty są zdrowe,
smaczne i sprawiają przyjemność”.
Takie same małe rynki z biodynamicznymi produktami są Nowym
Jorku, pod siedzibą ONZ czy w
Warszawie, gdzie w każdą sobotę
na Żelaznej funkcjonuje biobazar.

Ekorynek i Ekoplaza
W latach 90. w podobnej trudnej sytuacji jak ekorynek znalazły się małe
sklepy z produktami ekologicznymi. Na początku wieku z pięciu
sklepów, które znałam, trzy zostały zamknięte. Przetrwały tylko te w
zamożniejszych dzielnicach. Kilka
lat temu na rynek produktów ekologicznych weszło nowe przedsiębiorstwo, Biologiczny Supermarket Ekoplaza, które przejmowało
istniejące sklepy i otwierało nowe
placówki. Zmiany wymusiła ekonomia skali, gdzie więcej równa się
taniej. Ekoplaza zwiększała asortyment i prowadziła akcje promocyjne podobnie jak inne supermarkety.
Ale, jak można przypuszczać, kosztem presji na dostawców i globalizacji rynków, skąd pozyskiwano
produkty. Supermarkety Ekoplaza
konkurują także na godziny otwarcia: można w nich robić zakupy od
8.00 rano do 19.00 i w niedzielę Z
wyjątkiem supermarketów i firm
tureckich większość sklepów w Hadze zamykana jest o 17.30 albo o
18.00.
Konkurencją dla Ekoplazy były pozostałe supermarkety, w tym te ze
średniej półki, które mniej więcej od
2000 r. oferowały coraz szerszy zestaw podstawowych produktów w
wersji eko, w tym mleko, jogurt, ryż,
pieczywo po przystępnych cenach.
Dostawcy musieli zapewnić regularne dostawy przez cały rok. Sprzedaż produktów lokalnych według
kalendarza przyrody przegrała z
konkurencją na rynku i z handlową
kulturą głównego nurtu. Ceny produktów ekologicznych, w tym mleka, chleba, podstawowych jarzyn są
w Holandii niższe w porównaniu z

Polską, gdzie dużo niższe są średnie
zarobki. W Polsce zdrowa żywność
jest dostępna tylko dla elit. W wielkich miastach w Holandii lub w pobliżu eko-farm, jeśli przestrzega się
kalendarza przyrody, można mieć
skromne dochody i kupować zdrową żywność. Ale nie dotyczy to grupy osób najuboższych, a tych w Holandii jest coraz więcej.

Dalej od trwałego
rozwoju
Czy małe biodynamiczne gospodarstwo wystarcza na godne życie?
Yvonne waha się przez chwilę, po
czym odpowiada, że owszem wystarcza na skromne życie dla dwóch
osób. Oprócz nich w gospodarstwie
i przy sprzedaży produktów na bazarach zatrudniani są tymczasowi
pracownicy, zależnie od sezonu.
Nie jest to więc dla nich stały dochód, który dawałby podstawy egzystencji. Obydwoje z przyjacielem
mają ubezpiecznie zdrowotne (obowiązkowe w Holandii), gwarancję
minimalnej państwowej emerytury
po 65. roku życia, a Yvonne będzie
miała nieco wyższą emeryturę, ponieważ pracuje również jako pastorka w niepełnym wymiarze godzin.
Wzrost cen energii specjalnie ich nie
dotknął. Oprócz samochodu dostawczego mają mały traktor, ale
koszty ich utrzymania są w ramach
ich możliwości. Yvonne mówi, że
małych gospodarstw biodynamicznych jest w Holandii niewiele. Gdyby nie sprzedaż na rynku i dostawy
pakietów do pobliskiego ekosklepu,
który prowadzi jeden z ich sąsiadów, nie mogliby się z gospodarstwa utrzymać. Powstaje za to sporo
nowych dużych farm, które specjalizują się w wąskim zakresie produkcji. Gospodarstwa, które obecnie
przechodzą na produkcję biodynamiczna, mogą otrzymać dotacje. Ich
to już nie dotyczy.
Gdy pytam Yvonne, co się najbardziej zmieniło w ciągu 30 lat, mówi,
że bardzo wzrosła świadomość ekologiczna konsumentów oraz zainteresowanie ekologią wśród polityków. Ruch ekologiczny w Holandii
trwa nadal, a internet pozwala się lepiej komunikować. Przetrwało kilka
małych spółdzielni, których członkowie bezpośrednio robią zakupy u
producentów. W miastach rozwija
się zainteresowanie permakulturą.
Wiele starych problemów nie zostało rozwiązanych, ale pojawiło się też
dużo nowych: kryzys klimatyczny,
GMO, biopaliwa, które wypierają
produkcję żywności. Yvonne nie ma
ma czasu chodzić na kursy czy spotkania, ale wie, że ruch jest i przetrwał, podobnie jak jej małe gospodarstwo. Ale zmiany społeczne nie
nastąpiły, a proekologiczne wzory pracy zaledwie osiągnęły status
niszowy, podczas gdy produkcja i
dystrybucja biodynamicznej żywności dostosowała się do głównego
nurtu kapitalistycznej gospodarki.
Holandia jest dzisiaj dalej od trwałego rozwoju niż 30 lat temu. W Holandii, tak samo jak w Polsce, potrzebna jest ekokrytyka społeczna i
ruch na rzecz zmian strukturalnych.
Foto: Ewa Charkiewicz
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Kobiety wiejskie
i ubóstwo
Czy ktoś nas słyszy?

Blisko 40 % ludności Polski mieszka na wsi1. Niestety, sprawozdanie GUS ze spisu powszechnego 2011 nie
dezagreguje danych o miejscu i warunkach zamieszkania pod kątem płci. Biorąc pod uwagę przewagę kobiet
w ludności, i równowagę płci na wsi odnotowaną w poprzednim spisie, można jednak przyjąć, iż obecnie co
najmniej 40 % wszystkich kobiet mieszka na wsi.
Blisko 40% ludności Polski mieszka na wsi.
Niestety, sprawozdanie GUS ze spisu powszechnego 2011 nie dezagreguje danych
o miejscu i warunkach zamieszkania pod
kątem płci. Biorąc pod uwagę przewagę
kobiet w ludności, i równowagę płci na wsi
odnotowaną w poprzednim spisie, można
jednak przyjąć, iż obecnie co najmniej 40%
wszystkich kobiet mieszka na wsi. W polskim dyskursie publicznym, a także w dyskursie feministycznym kobiety wiejskie nie
mają swojego głosu. A jeśli się je dostrzega,
to tylko przez neoliberalne okulary przedsiębiorczości i z pominięciem warunków
życia na wsi i z wykluczeniem kobiet, które żyją w ubóstwie.
W latach 2009-2010 zespół Think Tanku Feministycznego prowadził badania partycypa-

pierwszych latach transformacji fabryki zostały zlikwidowane, a nowe miejsca pracy,
np. w pobliskiej Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefie Ekonomicznej, były niepewne i nie
zapewniały trwałych podstaw egzystencji.

Życie w permanentnym
niedostatku
Doświadczenia ubóstwa są zróżnicowane
pokoleniowo. Starsze kobiety (z wyjątkiem
pani, która utrzymywała się tylko z pracy
w gospodarstwie) mają zasoby w postaci
emerytur i rent z ZUS i KRUS. Z tych zasobów korzystają ich dzieci i wnuki. W najtrudniejszej sytuacji są młode kobiety, które nie mają wsparcia rodziny. Pani Barbara,
która mieszka pod Duklą, wcześniej pracorytura męża z pracy w cementowni (która
już została zlikwidowana), unijny dodatek
do gospodarstwa (600 zł rocznie) pozwalają
im wiązać koniec z końcem, dopóki starcza
im sił na pracę w gospodarstwie. „Jak coś się
uchowa, to się nie kupuje. Trzeba pracować,
żeby z tego wyżyć... jakby tego nie było,
toby trzeba do sklepu wszystko pójść kupić
i byłoby jeszcze gorzej”. Z racji wieku Zofia
i jej mąż korzystają z uprawnień nabytych w
czasach PRL. Ich dzieci już nie będą mogły
korzystać z podobnych zabezpieczeń.

Zdrowie i dostęp do opieki
zdrowotnej

cyjne z kobietami w powiecie krośnieńskim,
w Wałbrzychu i we wsiach województwa
świętokrzyskiego. Panie, które z nami rozmawiały, miały od 17 do 76 lat. W Wałbrzychu
jedna z uczestniczek badań pochodziła z rodziny, która po likwidacji PGR-ów przeniosła
się do miasta. Ani ona, ani rodzice nie mieli
stałej pracy, a kryzys transformacji odbija się
w trzecim pokoleniu, bo jej dzieci dzielą z rodzicami bardzo trudne warunki mieszkaniowe i nie dojadają. W Krośnie oprócz mieszkanek miasta rozmawiałyśmy także z kobietami
z okolicznych wsi, które straciły pracę w miejscowych fabrykach, a ich jedynym źródłem
utrzymania były niewielkie dochody z pomocy społecznej. W krośnieńskim powiatowym
urzędzie pracy zarejestrownych było wówczas 8191 osób, a liczba ofert pracy wynosiła
91. Były to wyłącznie subsydiowane formy
zatrudnienia.
Podobne doświadczenia, to jest popadnięcie w ubóstwo spowodowane zmianami na
rynku pracy i restrukturyzacją gospodarcza było udziałem starszych kobiet ze wsi
województwa świętokrzyskiego. Wcześniej
ich źródłem utrzymania była praca w gospodarstwie i praca zarobkowa w okolicznych fabrykach, urzędach czy w sklepie. W

wała jako sanitariuszka i przez krótki czas
miała tymczasową pracę w fabryce słodyczy. Teraz wychowuje troje dzieci. Jej partner, murarz z zawodu, bezskutecznie szuka pracy. „Zima to tragiczny okres. Latem
czlowiek wyżyje z lasu. Do sąsiada można
pójść do pracy w polu. Bierzemy ze sobą
dzieci do kopania i dostajemy za to ziemniaki. Trzymam je w domu, bo piwnicy nie
mam. Przetworów dużo robię , co mogę,
pcham w słoiki. Mordujemy sie na zeszyt”,
mówi. „Mordowanie się na zeszyt” oznacza zakupy na kredyt w lokalnym sklepie,
gdzie właścicielka czeka na należności od
klientów, aż przyjdą ich skromne zasiłki z
pomocy społecznej.
Pani Zofia (76 l.) jest w dużo lepszej sytuacji.
Ma rentę z KRUS w wysokości 600 zł i uzupełnia swoje dochody sprzedażą nabiału na
targu w Starachowicach i pomaga córce w
jej gospodarstwie. Renta z KRUS i w miarę dobre zdrowie chronią ją przed skrajnym
ubóstwem. Duża różnicę robi także możliwość produkcji żywności na własne potrzeby. Pani Maria (58 l.) od 12. roku życia pracowała w gospodarstwie i mieszka razem
z mężem i chorym na cukrzycę synem. Jej
rolnicza emerytura z KRUS (622 zł) i eme-

Oprócz braku pracy druga przyczyna ubóstwa to utrata zdrowia. Pani Gabrysia (48
l.) przeszła dwie operacje tętnicy nogi i jest
na zasiłku rehabilitacyjnym (480 zł). Przez
27 lat pracowała w piekarniach, najpierw
państwowych, potem prywatnych, praca na
stojąco i dojazdy. „Niestety za tyle lat pracy
to jest śmieszne”, mówi, niepokojąc się, czy
dostanie rentę, jeśli nie będzie mogła wrócić
do pracy. Mieszkańcy wsi mają o utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej. Likwidacja
szpitali nałożyła się na likwidację publicznych środków transportu. A nawet jak jeżdżą autobusy, to barierą jest koszt biletów.
Z kolei sytuacja pani Wandy (70 l.) pogorszyła się wraz z chorobą męża, gdy znaczna część dochodów z niewielkich emerytur
obydwojga przeznaczana jest na lekarstwa.

Warunki mieszkaniowe i
ubóstwo energetyczne
Odkąd skończył się jej zasiłek z tytułu bezrobocia (który można otrzymywać tylko przez
6 mies.), pani Elżbieta głoduje. Podobnie jak
w przypadku innych kobiet w tej sytuacji jej
warunki życia pogorszył rozwód. Ryzyko
utraty pracy nie rozłożyło się na dwie osoby.
Ma dorosłe dzieci, więc nie ma uprawnień do
zasiłków rodzinnych. Nie gotuje obiadów, bo
to kosztuje drożej niż chleb i coś do chleba.
Mieszka w dużym domu, wybudowanym w
czasie PRL i teraz współdzielonym z innymi
członkami rodziny. Zimą nie ma pieniędzy
na ogrzewanie. Gaz włącza tylko w czasie najgorszych mrozów, albo kiedy do kraju zjeżdża syn, który utrzymuje się z krótkotrwałych
wyjazdów do pracy w Holandii. Pani Krysty-

na po rozwodzie mieszka w oddzielnej części
domu bez żadnych wygód i dostaje niewielki
zasiłek na koszty ogrzewania, który nie wystarcza na cała zimę. Któregoś dnia obudziła
się ze szczurem w łóżku. „Patrzę, a ten szczur,
którego karmiłam, spał przytulony. Wcale się
nie bał”. Problemy z ogrzewaniem mają prawie wszystkie uczestniczki badań. Jeśli jest
węgiel czy drewno, to i tak trzeba mieć siły,
żeby wstać rano i grzać w piecu, przynieść
wodę ze studni. Pani Gabrysia (48 l.) ma bieżąca wodę w kuchni, ale bierze ze studni: „Za
swoje nie trzeba płacić, trzeba oszczędzać”.
Pani Monika (pięć osób w domu składającym
się z pokoju i kuchni połączonej z pokojem)
marzy o wybudowaniu nowego domu, ale w
jej sytuacji to niemożliwe.

Pomoc socjalna
Brak pracy i zdanie się na pomoc społeczną
oznacza życie w skrajnej nędzy. Tzw. progi dochodowe, które określają poziom dochodów uprawniających do pomocy socjalnej, nie były podwyższane od 2006 r. Będą
podniesione dopiero od listopada 2012 r.,
co w niewielkim stopniu poprawi sytuację
najuboższych gospodarstw, bo w 2006 r.,
zmieniając ustawę o pomocy społecznej,
ustawodawca zezwolił gminom na uzupełnienia dochodów do wysokości 50% luki
do poziomu dochodowego. Np. w przypadku wspomnianej wyżej pani Barbary z Dukli oznacza to, że do jej dochodów
wchodzą zasiłki rodzinne na troje dzieci,
dochody z pracy tymczasowej, a zasiłki
okresowe z pomocy socjalnej uzupełniają
dochód rodziny tylko do poziomu 50% poniżej progu ubóstwa, co oznacza, że rodzina będzie żyć w warunkach wyniszczenia,
na granicy minimum egzystencji.
Trudno nie dostrzec, że państwo krok po
kroku wycofuje się z odpowiedzialności
społecznej za obywateli, a koszt życia w
ubóstwie ponoszą przede wszystkim kobiety.
(e.ch. kompilacja z badań Think Tanku
Feministycznego na temat kobiet i ubóstwa w Krośnie i na obszarach wiejskich
woj. świętokrzyskiego. Raporty z badań
w Bibliotece Online Think Tanku Feministycznego)
Foto: Marcin Wrzos
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Łukasz
Moll
Hasło „reforma KRUS” pełni dziś w polskiej polityce podobną rolę, jaką co najmniej do
końca lat 90. pełniła „prywatyzacja”. Tak jak wówczas prywatyzacja była postrzegana przez
znaczną większość sceny politycznej jako proces dobry sam
w sobie, przybliżający Polskę
do Zachodu, tak teraz jako konieczność traktowana jest reforma KRUS. Czy rzeczywiście
jest ona niezbędna? A jeśli tak,
to czy w takiej formie, w jakiej
najczęściej się o niej mówi?

KRUS solą w oku
mieszczucha

Podstawowe fakty
KRUS, czyli Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, jest instytucją państwową odpowiedzialną za
ubezpieczenie społeczne rolników
i członków ich rodzin. Z KRUS
wypłacane są zarówno ubezpieczenia emerytalno-rentowe dla
rolników (finansowane w przeważającej części z dotacji budżetowej,
uzupełnionej dochodami ze składek ubezpieczonych rolników)
oraz ubezpieczenia, wypadkowe,
chorobowe i macierzyńskie (finansowane ze składek). Rolnicy ubezpieczeni w KRUS są objęci innym
rozwiązaniami niż pracownicy
odprowadzający swoje składki do
ZUS. Ubezpieczeni w ZUS odprowadzają każdego miesiąca 19,52%
przychodu uzyskanego z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy na ubezpieczenie emerytalne,
8% na rentowe, 2,45% na chorobowe, od 0,67% do 3,86% na wypadkowe, 9% na zdrowotne, 0,1% na
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dodatkowo
2,45% podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi składka na Fundusz
Pracy. Gdy porównamy wysokość składek dla ubezpieczonych
w ZUS z tymi ubezpieczonymi w
KRUS, nie dziwi, że KRUS stał się
solą w oku mieszczucha.
Składka dla rolników ubezpieczonych w KRUS nie jest naliczana
procentowo od uzyskanego przychodu. Zamiast tego rolnicy uiszczają z góry ustaloną kwotę, której
wysokość zależy od wielkości po-

siadanego gospodarstwa. Ponadto w KRUS składka odprowadzana jest co kwartał, a nie co miesiąc.
Rolnicy posiadający najmniejsze
gospodarstwa (do 50 ha) płacą
podstawową składkę miesięczną w
wysokości 80 zł (kwartalnie 240 zł),
do tego dochodzi składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe
i macierzyńskie w wysokości 42
zł miesięcznie (126 zł kwartalnie),
co łącznie daje 366 zł na jednego
ubezpieczonego na kwartał. Z kolei rolnicy dysponujący największymi gospodarstwami (ponad 300
ha), płacą kwartalnie 1518 zł. KRUS
jest atrakcyjną opcją także dla osób,
które oprócz prowadzenia gospodarstwa rolnego mają pozarolniczą działalność gospodarczą. Np.
w przypadku rolników – przedsiębiorców z gospodarstwami do 50
ha kwartalna składka wynosi 606
zł, a ich odpowiednicy z gospodarstwami powyżej 300 ha odprowadzają co trzy miesiące 1758 zł.
Wypada w tym miejscu zapytać: czemu służy KRUS? Dlaczego rolnicy podlegają preferencyjnym warunkom ubezpieczenia
społecznego? Ilekroć w mediach
pojawia się kwestia deficytu finansów publicznych czy niewydolnego systemu emerytalnego,
część polityków oszczędności
chce szukać właśnie w KRUS,
dziś bowiem budżet musi do
KRUS dopłacać (w roku obecnym
będzie to 15,9 mld zł).

Skąd wziął się KRUS
Rolnicze ubezpieczenia społeczne
wywodzą się z okresu Polski Ludowej. Tuż po II wojnie światowej
ubezpieczeniami objęto ludność
pracującą w państwowych gospodarstwach rolnych, a w 1962 r. także ich rodziny. Ideologicznie motywowana niechęć ówczesnych
władz do własności prywatnej, powodowała, że ubezpieczeniem nie
była objęta ludność pracująca w
gospodarstwach prywatnych. Od
lat 60. władze usiłowały jednak jakoś rozwiązać zabezpieczenie na
starość dla tej części ludności, tym
bardziej, że kolektywizację rolnictwa przyhamowano. W zamian
za przekazanie gospodarstwa na
własność państwu gwarantowano
świadczenia emerytalne ich właścicielom. Nie było to jednak rozwiązanie kompleksowe. Dopiero
ustawa z 1977 r. przewidywała
zapewnienie rent i emerytur także tym rolnikom, którzy swoje gospodarstwa przekazali następcom.
Zaś dopiero dzięki kolejnej ustawie z 1982 r., będącej efektem negocjacji między rządem a Solidarnością Rolników Indywidualnych,
objęto ubezpieczeniem małżonków rolników oraz domowników,
zrównano najniższe najniższe
renty i emerytury rolników z wysokością najniższych świadczeń
pracowniczych oraz wprowadzono coroczną waloryzację składek i
świadczeń.

Historia rolniczych ubezpieczeń społecznych w Polsce jest
więc skomplikowana. Nie jest
tak, że rolnicy byli pupilkami
władz PRL i dostali je w prezencie – powszechne ubezpieczenia
dla rolników i ich rodzin pojawiły się późno i były w dużym
stopniu zdobyczą opozycji. Rozbudowy systemu dokonano po
przemianach Okrągłego Stołu,
m.in. powołano do życia KRUS,
a uzyskanie pełnego świadczenia uzależniono nie od zbycia gospodarstwa, ale od zaprzestania
działalności rolniczej. Podobne
do KRUS systemy funkcjonują w
sześciu krajach Europy Zachodniej (Austria, Finlandia, Francja,
Niemcy, Grecja, Luksemburg) i
żaden z nich nie ostałby się bez
zaangażowania
finansowego
państwa. Nawiasem mówiąc, do
fińskiej ubezpieczalni rolniczej
przypisani zostali także artyści i
naukowcy, których tryb pracy nie
mieści się w tradycyjnym modelu
ośmiogodzinnego dnia pracy od
8.00 do 16.00. W Polsce te grupy
zawodowe również rozważa się
jako potencjalne źródło budżetowych oszczędności.

Reforma na pół
gwizdka
Preferencyjne zasady oskładkowania i wypłacania świadczeń rolnikom i ich rodzinom mają służyć

niwelowaniu dysproporcji rozwojowych między miastem a wsią i
uczynieniu produkcji rolnej bardziej opłacalną. Niestety w dyskusjach nad przyszłością KRUS i jego
ewentualną reformą, pomija się ten
aspekt, podobnie jak nie zadaje się
pytania o to, czy KRUS służy niwelowaniu nierówności społecznych
między mieszkańcami wsi? Reforma KRUS postrzegana jest tylko i
wyłącznie w kategoriach ewentualnej oszczędności budżetowej. Rolnicy, podobnie jak górnicy, mundurowi czy artyści, są uznawani za
grupę zawodową, której przyznano niesprawiedliwe w stosunku do
reszty społeczeństwa przywileje.
W oczach niechętnych KRUS polityków i mieszczuchów, zachęcających ich do dobrania się rolnikom
do skóry, tylko Polskie Stronnictwo
Ludowe, jak na złość będące koalicyjną partią agrarną, która broni
rozwiązań korzystnych dla swojego elektoratu, stoi na przeszkodzie
zreformowaniu KRUS. Mimo to
Platforma Obywatelska zapowiada, że po wakacjach „weźmie się”
za rolnicze ubezpieczenia.
Na czym owa reforma, którą –
gdyby nie ludowcy – przeprowadziłby rząd Donalda Tuska, miałaby polegać? Człowiek, który w
obozie premiera w największym
stopniu usposabia myślenie strategiczne, czyli Michał Boni, tłumaczył, że reforma nie miałaby służyć uzyskaniu bieżących
oszczędności budżetowych, ale
w perspektywie najbliższych lat
włączać kolejne grupy rolników
do uczestnictwa w systemie ubezpieczeniowym. Rolnicy zostaliby
objęci podatkiem dochodowym
(obecnie płacą podatek rolny, naliczany od posiadanej powierzchni gruntów), dzięki czemu również mogliby płacić składki
naliczane procentowo od uzyskiwanego przychodu. W ten sposób zamożniejsi rolnicy, którzy
w okresie całej swojej aktywności zawodowej opłaciliby składki wystarczające na sfinansowanie własnych świadczeń, mieliby
otrzymywać wyższe emerytury.
Uzależnienie wysokości składki
od uzyskiwanego dochodu jest
rozwiązaniem
progresywnym.
Przyznać trzeba, że Polska wieś w
ostatnich latach, także dzięki akcesji do Unii Europejskiej, zdaje
się dynamicznie rozwijać. Z tego
punktu widzenia rzeczywiście
nie ma powodu, dla którego zamożniejsi rolnicy, dysponujący
dużymi gospodarstwami z nowoczesnymi maszynami, z których
czerpią wysokie dochody, mieliby być uprzywilejowani względem rzeszy mieszkańców miast,
którym nie powodzi się tak różowo, a de facto także względem
mniej zamożnych mieszkańców
wsi. Tajemnicą poliszynela jest też
fakt, że KRUS pozwala „obejść”
ZUS i płacić znacznie niższe
składki – swoją zaradnością w
tym względzie chwali się np. pisarz i prawicowy publicysta Rafał Ziemkiewicz, który wykupił
1 ha ziemi i odprowadza składki
do KRUS. Trudno powiedzieć jak
duża jest grupa podobnych „rolników z Marszałkowskiej”.

Czy warto bronić
KRUS?

foto: M.Jermaczek-Sitak

Należy jednak pamiętać, że przytłaczająca większość rolników
(98%) posiada gospodarstwa, które kwalifikują ich do najniższego
progu składek. W efekcie przeciętna emerytura w ZUS jest ponad
dwukrotnie wyższa niż w KRUS
(np. w II kwartale 2010 r. ta pierwsza wyniosła 1766 zł, a ta druga
845 zł brutto). Aby zapewnić sobie
godną starość w obecnym syste-
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mie, rolnicy i tak zmuszeni są odkładać część swoich dochodów – o
czym krytycy rolniczych „przywilejów” zdają się zapominać. Pod
uwagę trzeba wziąć także wyraźnie większe zagrożenie ubóstwem
na wsi niż w mieście – w 2011 r.,
jak podaje GUS, poniżej minimum
egzystencji żyło 10,9% mieszkańców wsi i 4,2% miast, a poniżej
relatywnej granicy ubóstwa odpowiednio 25% i 11,5%. Zatem
dysproporcje między miastem a
wsią pozostają znaczne.
A jak radzi sobie KRUS z wyrównywaniem szans mieszkańców
wsi? Nie bez kozery neoliberalny
ekonomista, Robert Gwiazdowski, uznał, że zamiast likwidować KRUS powinniśmy zlikwidować ZUS i... rozciągnąć KRUS
na wszystkich ubezpieczonych.
Byłoby to rozwiązanie korzystne dla najbardziej zamożnych,
którzy nie płaciliby składek proporcjonalnie do uzyskiwanych
przychodów, ale odprowadzaliby co miesiąc kwoty niewiele
większe niż osoby o najniższych
poborach. Tak obecnie wygląda
sytuacja w KRUS, więc w pierwszej kolejności jest on korzystny
dla zamożnych rolników i ich rodzin. Gdyby rozciągnąć KRUS
na wszystkich ubezpieczonych,
wysokość emerytury byłaby zbliżona dla wszystkich, choć głodowa, ale pamiętajmy, że przecież
osoby zamożne mają jeszcze rozmaite oszczędności... Sam pomysłodawca nie widzi jednak w tym
problemu, twierdzi, że emerytura
ma uchronić przed śmiercią głodową lub pod mostem, a nie gwarantować bezpieczną starość.

W stronę autentycznej
reformy
Propozycja Gwiazdowskiego, o
ironio, może służyć jednak jako
punkt wyjścia do wypracowania bardziej sprawiedliwego społecznie systemu emerytalnego niż
obecny. Emerytura obywatelska,
finansowana z bardziej progresywnych niż obecnie podatków, a
nie składek, wypłacana z budżetu
państwa, przynależna każdemu z
racji obywatelstwa, bez względu
na liczbę przepracowanych lat,
wydaje się być optymalnym systemem dla zapewnienia wszystkim
osobom w wieku starczym zabezpieczenia społecznego. Odejście od finansowania emerytur ze
składek na rzecz wypłacania ich z
budżetu można połączyć także z
przeprowadzeniem ekologicznej
reformy podatkowej, która w odniesieniu do rolnictwa miałaby za
cel wspieranie gospodarstw produkujących ekologicznie zdrową
żywność wysokiej jakości.
Oczywiście takie zabezpieczenie również nie pozwałoby na
„emeryturę pod palmami”, którą Otwarte Fundusze Emerytalne obiecywały nam przy okazji
reformy emerytalnej Buzka. Wysokość emerytury mogłaby być
wyższa dzięki opłacalnym dobrowolnie dodatkowym składkom,
czy też po prostu dzięki czynionym na własną rękę oszczędnościom na starość. Biorąc pod uwagę, że rośnie sprzeciw wobec OFE
– o konieczności ich likwidacji
mówiła Jolanta Fedak z PSL, gdy
była ministrem pracy, coraz śmielej ten postulat podnosi Sojusz
Lewicy Demokratycznej, a podobno także Platforma jest w tym
względzie podzielona – być może
mamy w końcu szansę na poważną debatę o systemie emerytalnym. Wówczas zamiast mówić o
reformie KRUS, postawimy sobie
za cel budowę nowego systemu,
stabilnego i gwarantującego godną jesień życia wszystkim.

Trzeba zrobić rewolucję
Sebastian
Kotlarz
Ktoś kiedyś powiedział, że
„wieś dzisiaj jest już inna”.
Zdecydowanie bardziej nowoczesna. Dzięki telefonii komórkowej i internetowi w wielu
miejscach znacznie zmniejszyła się przepaść kulturowa
między miastem a wsią. Wielu
ludzi, którzy dotychczas wiązali swoje życie z miastem,
osiedla się na wsi i działa na
rzecz lokalnej społeczności.
Tutaj odnajdują przyjazną dla
siebie przestrzeń i pomysł na
życie. Rozwija się mała przedsiębiorczość, w tym coraz bardziej popularna agroturystyka.
Powstają nowe organizacje
pozarządowe.
Procesy te mają wpływ na status kobiet wiejskich i ich miejsce w lokalnej sferze publicznej. Czują się one w niej coraz
lepiej i coraz częściej pełnią
funkcje przywódcze. Przykładem będzie tutaj gmina Kąty
Wrocławskie w województwie
dolnośląskim. Obecnie funkcję sołtyski pełni tam 14 kobiet
(na 36 sołectw), kobieta stoi też
na czele jednej z czterech rad
osiedlowych w mieście Kąty
Wrocławskie. W 15-osobowej
Radzie Miejskiej zasiada 6 kobiet: Zofia Kozińska (przewodnicząca Rady), Danuta Drożdż
(przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), Elżbieta Drab, Irena
Salwowska-Hajdasz, Katarzyna Łapińska-Szymańska i Katarzyna Szady.
„Trzeba zrobić rewolucję”,
śmieje się Irena Salwowska-Hajdasz, radna i sołtys (nie
lubi słowa „sołtyska”) Sadkowa, mówiąc o pozycji kobiet
w swojej gminie. „Tak na serio,
to ta rewolucja już się dzieje”,
dodaje. Czy kobiety są lepszymi sołtysami? Tak, ponieważ
są bardziej odpowiedzialne,
godne zaufania i zorientowane
zadaniowo. Ta 35-letnia matka
trojga dzieci powołuje się na
przykład Muhammada Yunusa,
laureata Pokojowej Nagrody
Nobla i założyciela Grameen
Bank, udzielającego najuboższym mikrokredytów. W 2007
r. kobiety stanowiły w nim 85%
klientów.
Irena Salwowska-Hajdasz widzi
zmiany zachodzące w mentalności kobiet. Według niej młode
kobiety są lepiej wykształcone,
samodzielne i świadome swoich
praw i umiejętności niż ich matki
i babki. Jednocześnie z ogromnym szacunkiem odnosi się do
tych ostatnich i ich dziedzictwa
jako strażniczek tradycji. Właśnie one przechowują stare receptury na różne potrawy, a potem zdobywają za nie nagrody
w konkursach regionalnych. To
starsze panie najczęściej tworzą
wspaniałe wieńce dożynkowe.
Zaznacza, że coraz częściej pomagają im w tym córki i wnuczki, które organizują również kiermasze produktów regionalnych,
warsztaty, szukają funduszy,
przygotowują wnioski o dotacje
unijne, sporządzają biznesplany itd. „Człowiek 30-, 35-letni już

Na zdjęciu – Irena
Sadkowska-Hajdasz

zaczyna zastanawiać się nad
tym, co po sobie zostawi”, mówi.
Sołtys Sadkowa jest przekonana, że kobiety i mężczyźni
w Polsce nadal nie mają równych szans. Jej zdaniem partnerski model rodziny występuje na wsi zbyt rzadko, choć
w przypadku związków młodych ludzi powoli się to zmienia.
W małych miasteczkach cały
czas dominuje kult stereotypowej męskości i tradycyjnego
podziału ról, w którym kobiety
zajmują się przede wszystkim
domem. W dużych miastach
sytuacja jest pod tym względem
znacznie lepsza. Młoda radna
nie jest w tej opinii osamotniona: 57% sołtysek (wg badania
przeprowadzonego w 2005 r.
przez Pełnomocniczkę Rządu
ds. Równego Statusu Kobiet
r

i Mężczyzn) uważa, że w Polsce dyskryminowane są przede
wszystkim kobiety.
Ankietowane mówiły m.in., że
„zdanie, opinia kobiet jest częściej lekceważona niż mężczyzn” oraz o tym, że kobiety
są „traktowane jako mniej inteligentne od panów”. Irena Salwowska-Hajdasz także twierdzi,
że zdarzały się jej przypadki,
gdy mimo sprawowanych funkcji była „niewidzialna”. Dzwoniący mężczyźni chcieli rozmawiać z sołtysem Sadkowa,
będąc a priori przekonanymi,
że to mężczyzna. Jakież było
ich zdumienie, gdy w telefonie
słyszeli głos młodej kobiety!
Niektórzy z nich prosili, aby…
przekazała słuchawkę mężowi. W końcu kobieta nie może
się znać na tak „męskich” sprae
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wach, jak geodezja lub kanalizacja. Dysponująca zazwyczaj
dużym poczuciem humoru kobieta zareagowała bardzo stanowczo: „To ja jestem sołtysem
i tylko do mnie należy się zwracać w takich sprawach!”.
Liczba kobiet-liderek na wsiach
prawie na pewno będzie się
zwiększać. Jednym z problemów cały czas pozostaje stosunkowo mała liczba członkiń
rad sołeckich. Kobiety wiejskie
ciągle napotykają przeszkody
kulturowe na swojej drodze do
lokalnej sfery publicznej. Optymistyczne jest to, że zaczynają je odkrywać, nazywać, mówić o nich głośno i protestować
przeciw nim. Wszak Juliet Mitchell już w 1966 r. pisała, że „kobiety to najdłuższa rewolucja”.
:
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Historia trzech koncesji
Radosław
Gawlik
Poszukiwanie gazu łupkowego
nie odbywa się w wielkich miastach. Dotyka głównie ludności
wiejskiej. To ona jest zderzana z
machiną krajowych i zagranicznych koncernów energetycznych
wspieranych przez bezkrytyczną
politykę rządu. Postaram się pokazać od strony procedur prawnych, na trzech różnych przykładach, jak to wygląda w praktyce.

Żurawlów,
Zamojszczyzna
Koncesję na poszukiwanie gazu
dla obszaru Grabowiec w woj. lubelskim przydzielono firmie Lublin Energy Resources Sp. z o.o.
6 grudnia 2007 r. – prawie 5 lat
temu. Udzielił jej w imieniu ministra środowiska Henryk Jacek
Jezierski, Główny Geolog Kraju.
Obszar koncesji obejmuje miasto Krasnystaw oraz gminy: Białopole, Leśniowice, Wojsławice,
Żmudź, Hrubieszów, Trzeszczany, Uchanie, Werbkowice, Izbica,
Krasnystaw, Krasiczyn, Siennica
Różana, Grabowiec, Miączyn, Sitno, Stary Zamość i Zamość.
12 maja 2011 r. minister dokonał
zmiany koncesjonariusza na firmę
Chevron Polska Energy Resources Sp z o.o. W obu dokumentach
jest zapis zgodny z ówczesnym
prawem, choć nieodpowiadający
faktycznemu wpływowi szczelinowania hydraulicznego na środowisko: „planowana działalność
nie stanowi przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na
środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może
być wymagany”.
Przedostatnia zmiana koncesji,
z 16 marca 2012 r., podpisana
przez Piotra Woźniaka, Głównego Geologa Kraju, wiceministra
środowiska, zezwala na wiercenie jednego otworu do 5000 m.
Ale mówi też o możliwości wykonania dwóch podobnie głębokich
dodatkowych otworów. Zgodnie
z nowym rozporządzeniem Rady
Ministrów w koncesji jest zapis,
że „planowana działalność… stanowi przedsięwzięcie mogące
potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko, dla którego
obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
(OOŚ) może być wymagany”.
Może, ale nie musi.

• zagrożenie obszarów Natura
2000 (wiertnia Grabowiec 7 ma
być zlokalizowana 120 m na
południe od obszaru Natura
2000 „Dolina Wolicy”),

Jak się okazało, wójt Skierbieszowa – gminy, na terenie której leży
największa część planowanej inwestycji – w imieniu swoim i innych gmin wydał firmie Chevron
Polska decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych już 2 lutego 2012 r. bez sporządzania raportu OOŚ. Pomogła mu w tym
wydatnie zaskakująca opinia
Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska (RDOŚ) w Lublinie
o braku konieczności sporządzania OOŚ.

• istnienie zagrożenia, jakie stanowią wymienione w decyzji
substancje, które inwestor chce
monitorować w glebie i wodzie (metale ciężkie, cyjanki,
benzen, toluen, ksylen, fenole,
oleje mineralne, metan, węglowodory aromatyczne wielocykliczne, pestycydy chloroorganiczne).

Od decyzji wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
(SKO) w Zamościu odwołało się
indywidualnie 27 rolników z gm.
Grabowiec, zarzucając mu m.in.
naruszenie zasady pogłębiania
zaufania obywateli do organów
państwa „przez chaotyczny, skrótowy i nastawiony wyłącznie
na potrzeby inwestora sposób
przeprowadzenia postępowania
z pominięciem interesów mieszkańców” oraz „przez brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na obszary
Natura 2000”.
W międzyczasie, 13 marca 2012
r., miała miejsce próba nielegalnego – poza terminem określonym w decyzji wójta Skierbieszowa – rozpoczęcia przygotowań
do wiercenia na wydzierżawionym gruncie koło wsi Żurawlów
w gminie Grabowiec. Mieszkańcy
Żurawlowa z pomocą stowarzyszenia ekologicznego z Łodzi złożyli skargę do prokuratury wraz
z notatką ze zdarzenia, którego
świadkami byli lokalni politycy oraz policja, a także skargę do
RDOŚ w Lublinie.
Do postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgłosiło się 2
kwietnia 2012 r. Stowarzyszenie
Ekologiczne EKO-UNIA. Wskazało na to, że planowane przedsięwzięcie może mieć daleko
idący wpływ na środowisko naturalne, a w szczególności na:
• zagrożenia dotyczące istotnej,
wręcz podstawowej dla społeczności lokalnej kwestii, jaką
jest jakość wody pitnej oraz
czystość gleb, a taże zanieczyszczenie powietrza i hałas,

foto: M.Kryda

Pod koniec maja podczas rozprawy SKO w Zamościu uznało
skargi mieszkańców, wykazując
liczne braki formalne w decyzji.
Zrodziło to konieczność ponownego przeprowadzenia przez
wójta Skierbieszowa postępowania środowiskowego oraz obowiązek uzyskania przez inwestora poprawionej koncesji.
Mieszkańcy Żurawlowa i wcześniej Rogowa, niewielkich wsi
na Zamojszczyźnie, poprosili
o wsparcie organizacje z całej Polski, aby przeciwstawić się wierceniom. To wsparcie głównie dotyczące przestrzegania prawa przez
władze i koncern otrzymali, ale
to nie było decydujące. Większe
znaczenie miała aktywna postawa większości mieszkańców wsi.
Na początku lata w mediach pojawiła się niepotwierdzona do tej
pory informacja, że koncern rozważa wycofanie się z poszukiwań.

Gmina Namysłów –
koncesja Oleśnica
Druga historia jest krótsza. Dotyczy koncesji Oleśnica w woj. opolskim i dolnośląskim (oczywiście
na obszarach wiejskich). Firma X,
która ma tę koncesję, wystąpiła do
burmistrza Namysłowa (największej obszarowo gminy z koncesji)
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bez której nie może przystąpić do wierceń. Burmistrz, w przeciwieństwie
do „szybkiego” wójta Skierbieszowa i niechlujnego RDOŚ w Lublinie, zapytał o opinię różne organy. Otrzymał od RDOŚ w Opolu,
regionalnego Sanepidu oraz niektórych gmin jednoznaczne opinie, że dla tej inwestycji winien
być wykonany raport oddziaływania na środowisko (OOŚ) oraz
przeprowadzona procedura OOŚ

z udziałem społeczeństwa. Burmistrz nakazał przygotowanie takiego raportu.

Oczywiście nie zatrzymuje to postępowania, ale je cywilizuje. W
pismach samoządów i wymienionych przewija się troska o tereny
rolne i rolników, o obszary cenne przyrodniczo i o zasoby wody
pitnej. Koncern będzie musiał
ujawnić szczegóły planowanych
wierceń, szczegóły technologii:
jak pobór wielkich ilości wody,
zastosowane substancje chemiczne, emisje hałasu, gazów, ścieków; sposób utylizacji odpadów
płynnych po szczelinowaniu, zastosowane metody minimalizujące wpływ na środowisko itd. To
wszystko będzie podlegało ocenie
i dyskusji publicznej.

Gmina Otyń – koncesja
„Nowa Sól”
Historia trzecia dotyczy koncesji dla firmy Liesa Energy spółka z o.o., której właścicielem jest
koncern San Leon Energy. Obejmuje tereny na obszarze trzech
województw (lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego). W
tym przypadku akcja toczy się w
gminie Otyń koło wsi Czasław
(woj. lubuskie). Mieszkańcy gminy właściwie nic nie wiedzą o tych
planach, a władze raczej nie starają się informować mieszkańców.
Spółka Liesa Energy zamierza wiercić na obszarze Lasów
Państwowych w Nadleśnictwie
Nowa Sól. Wybrano bardzo ciekawy i chytry wariant czasowego
przekształcenia 1 ha gruntów leśnych pod wiertnię dla poszukiwania gazu i podobno ropy. Dlaczego chytry? Bo w środku lasu
nie ma stron w rozumieniu prawa – poza Lasami Państwowymi. A RDLP w Zielonej Górze już
powiedziały „tak”, jako pierwsi
14 maja zgadzając się – uwaga! –
na ustalenie „leśnego kierunku
rekultywacji”. Zgodę przeprowadził Starosta Powiatowy z Nowej
Soli decyzją z 22 maja br.
Pomysł prawdopodobnie ma polegać na tym, że najpierw wytnie się las na powierzchni 1 ha
na działce leśnej, usadowi się tam
wiertnię, przeprowadzi poszukiwania, pewnie też szczelinowanie
z wielkimi ilościami wody i toksyczną chemią w płynie szczelinującym. Jeśli będzie tam gaz, to

rozpocznie się eksploatację, wytnie więcej lasu, i na koniec, wyeksploatowaniu złoża w ciągu
kilku, kilkunastu lat posadzi się
nowy las w miejsce wyciętego.
Czyli kiedyś rekultywujemy, ale
najpierw niszczymy las i jego otoczenie – setki ciężarówek z płynem szczelinującym i z płuczką.
Oznacza to zniszczenie nie 1 ha,
lecz o wiele więcej. Nie znalazłem
śladu refleksji na ten temat w dostępnych dokumentach.
Czy Lasy Państwowe i władze
gminy wykazują dostateczną
troskę o zdrowie ludzi i zasoby,
które są im powierzone? Działania władz są konsekwentnie po
myśli koncernu wydobywczego. Kontrowersyjna sprawa odleśnienia gruntów, gdzie zwykle
decyzje wydaje Minister Środowiska, nazwana tu dla ominięcia
problemu „leśnym kierunkiem
rekultywacji”, została przez starostę powiatowego rozstrzygnięta w ciągu 15 dni.

Wójt gminy Otyń też działa jak
błyskawica, ale chyba nie wie, co
na siebie podpisuje! 20 lipca wydaje postanowienie opiniujące
pozytywnie zmianę koncesji na:
głębsze wiercenie z 2100 m do
3500 m, zwiększające powierzchnię badań za pomocą wstrząsów
sejsmicznych, oraz wycięcie lasu
zwane „rekultywacją leśną”.
W dokumentach dostępnych nie
ma mowy o ocenie oddziaływania
na środowisko, mimo że w decyzjach wymieniane są obszary Natura 2000 i obszar chronionego krajobrazu, gdzie nie zezwala się na
wiercenia. Jednak administracja zapomina o tym, że technologia szczelinownia polega na zrobieniu pionowego otworu i szeregu otworów
poziomych do 1500 m, które mogą
wchodzić i wchodzą pod obszary
Natura 2000.
Opisane tu działania są skutkiem
uznania przez rząd wydobycia
gazu za priorytet, co skutkuje przechodzeniem do porządku nad innymi przepisami, w tym dotyczącymi
ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Improwizacja zastępuje rzetelne reguły prawne. Jedną z tych reguł winien być obowiązkowy, a nie
fakultatywny raport OOŚ i publicznie dostępne postępowanie w sprawie decyzji środowiskowych.
Dokumenty źródłowe i więcej
szczegółów:
www.eko-unia.org.pl/lupki.

foto: M.Wrzos
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Marta
JermaczekSitak
W 2001 r. na szczycie Unii Europejskiej w Gothenburgu podpisano
dokument, w którym UE zobowiązała się do zatrzymania w ciągu 10
lat wymierania wszystkich gatunków na terenie wspólnoty. Dwa
lata temu, gdy oczywiste było, że
cel nie został zrealizowany nawet
w niewielkim procencie, termin
ten został przedłużony o kolejne 10
lat. Ochrona przyrody wydaje się
ważnym aspektem wspólnej polityki UE przynajmniej na poziomie
deklaracji. Istotną częścią różnorodności biologicznej kontynentu
są ekosystemy i gatunki związane
z tradycyjnym rolnictwem.
Aby zrozumieć powiązania rolnictwa z ochroną przyrody, konieczne jest prześledzenie ich od
samego początku. Kilka tysięcy
lat temu większość powierzchni Europy pokrywały lasy. Człowiek je karczował, zakładał pola
uprawne, łąki i pastwiska. Wraz
z rozwojem rolnictwa powierzchnia lasów, torfowisk i innych naturalnych ekosystemów zaczęła się gwałtownie kurczyć, wiele
gatunków wyginęło lub znalazło
się na skraju wyginięcia. Jednak
nowy rodzaj presji – koszenie, wypas – doprowadził do powstania
nowych typów ekosystemów, nowych kombinacji gatunków, które
przybyły do użytkowanej przez
człowieka przestrzeni z sąsiedztwa – ze skrajów lasów, świetlistych zarośli, torfowisk, osuwisk,
namulisk czy brzegów rzek.
Bogate gatunkowo, barwne łąki,
kwietne murawy ciepłolubne – to
chyba najbardziej udany efekt długiego związku człowieka z przyrodą. Niektóre gatunki nie są co
prawda składnikiem rodzimej flory, jednak tysiące lat temu przywędrowały wraz z pierwszymi
osadnikami, w większości z cieplejszego południa. Obecnie trudno sobie wyobrazić krajobraz bez nich
– to maki, chabry, kąkole i inne gatunki od wieków związane z krajobrazem pól uprawnych, zwane też
niezbyt sympatycznie chwastami.
Choć człowiek od wieków zagarniał coraz większe przestrzenie dla
swoich potrzeb, można powiedzieć,
że do czasów rewolucji przemysłowej w rolnictwie panowała pewnego rodzaju harmonia, wyznaczana przez niezmienny rytm zjawisk
przyrodniczych i dopasowanych do
niego działań człowieka. Zmieniło
to wprowadzenie masowej, przemysłowej produkcji rolniczej, silnie
zmechanizowanej i schemizowanej.
Główne zagrożenia dla ekosystemów związanych z rolnictwem
wynikają obecnie z dwóch równoległych tendencji. Z jednej strony
chodzi o intensyfikację rolnictwa,
dążenie do jak największej wydajności produkcji roślinnej i zwierzęcej, jak największej obfitości plonów, zwykle zresztą kosztem ich
jakości. Łąka koszona do tej pory raz
lub dwa razy w roku jest więc intensywnie nawożona, polewana herbicydami i zasiewana najobficiej plonującymi, niekoniecznie rodzimymi
gatunkami traw, a następnie koszona nawet pięć razy w roku. Oczywiście nie ma już wtedy nic wspólnego z bujną, kwietną, różnorodną
gatunkowo łąką – jest tylko ubogą
uprawą traw, z której jednak zebrać
można kilka razy więcej siana. Z
drugiej strony te miejsca, na których
z jakiegoś powodu nie da się zintensyfikować produkcji, są porzucane i wyłączane z użytkowania. Z
punktu widzenia ochrony przyrody
może to być zjawisko pozytywne

Zanim zginą
biedrzeńce, wrzosówki
i kąkole...
– porzucone łąki w dolinach rzecznych podlegają spontanicznej renaturyzacji, wyrasta na nich las, wracają do naturalnego stanu.
Nie zawsze jednak przestrzeń
rolnicza jest „oddawana” z powrotem przyrodzie – często zajmowana jest przez budownictwo
czy tereny przemysłowe. Poza
tym wiele rzadkich gatunków
i siedlisk związanych jest właśnie
z terenami użytkowanymi przez
człowieka, jednak stosunkowo niskoproduktywnymi, jak murawy
napiaskowe, łąki zmiennowilgotne itp. Takie ekosystemy należą
obecnie do najsilniej zagrożonych
w przestrzeni rolniczej.
Zagrożenia związane z rolnictwem
to również eutrofizacja i przesuszenie, dotykające zarówno ekosystemów naturalnych, jak i półnaturalnych. Inny przykład może dotyczyć
hodowli zwierząt – krowy na kwietnym pastwisku czy kury grzebiące
beztrosko na wiejskim podwórku
zostały zastąpione przez nieludzkie, uprzemysłowione fermy, gdzie
zwierzęta, zwykle z kilku starannie
wyselekcjonowanych, wysokoproduktywnych ras cierpią i umierają w
bezdusznych warunkach masowej
produkcji. Jednocześnie na wsiach
zamiera hodowla na niewielką skalę, przydomowe łąki czy pastwiska zarastają lub są zabudowywane, a lokalne, nie tak produktywne
rasy stają się bardziej ciekawostką
niż stałym elementem wiejskiego
krajobrazu.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat doprowadziliśmy do tego,
że na liście gatunków i ekosystemów ginących znalazły się
nie tylko te naturalne, związane z pierwotnymi lasami, jeziorami, torfowiskami, ale również
te, do których rozprzestrzenienia
przyczynił się bezpośrednio człowiek przez umiarkowane, łagodne formy rolnictwa. Dziś odchodzą w zapomnienie, a wraz z nimi
wiele gatunków roślin, owadów
czy ptaków związanych z łąkami
czy pastwiskami, a nawet niektóre chwasty polne. Na polskiej liście gatunków wymarłych są np.
gatunki związane z uprawami lnu.
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej od dawna świadomie
dąży do coraz większego „zazieleniania” wspólnotowego rolnictwa. Wynika to nie tylko z potrzeby ochrony bioróżnorodności, ale
również z przekonania, że rolnictwo przyjazne przyrodzie daje

plony lepszej jakości. Choć czasem
wydaje się, że unijne rolnictwo,
dużo bardziej uprzemysłowione
i schemizowane niż rolnictwo polskie sprzed kilkunastu lat, nie ma
z ochroną przyrody wiele wspólnego, wspólnotowe prawo daje
obecnie wiele narzędzi do jej zachowania. Były one i nadal będą
wdrażane również w Polsce.
Od 2004 r. działa u nas tzw. program rolnośrodowiskowy – system
płatności dla rolników, w których
mogą oni otrzymać dodatkowe korzyści, jeśli gospodarują na swojej
ziemi w określony, mniej lub bardziej przyjazny przyrodzie sposób. Aktualnie przygotowywana
jest nowa edycja programów, które wejdą w życie w r. 2014. Trzeba mieć nadzieję, że zostaną one
poprawione i uzupełnione w stosunku do dotychczas obowiązujących – choć ogólnie ich wpływ na
przyrodę terenów rolniczych musiał być korzystny, istniało w nich
wiele luk, w których rolnik otrzymywał wysokie dopłaty za działania niekoniecznie prawidłowe z
punktu widzenia ochrony przyrody (np. wczesne koszenie łąk na
terenach lęgowych ptaków). W dotychczasowym programie brakowało np. pakietów dostosowanych
do ochrony łąkowych motyli, a także bobra europejskiego – gatunku,
który jest przyczyną coraz większej
liczby konfliktów między ochroną przyrody a rolnictwem. Nowy
program powinien być bardziej
elastyczny, pozostawiający możliwość dostosowania wymogów i
płatności do konkretnej sytuacji, a
przede wszystkim powiązany ze
skutecznym systemem kontroli.
Program ma też być dostosowany
do ogólnych założeń nowej WPR,
która wprowadza np. obowiązek
pozostawiania w każdym gospodarstwie określonego odsetka powierzchni wyłączonej z użytkowania – zarośli, zadrzewień, oczek
wodnych.
Program rolnośrodowiskowy to
tylko jedno z narzędzi, mniej lub
bardziej skuteczne w różnych sytuacjach, jednak – po pierwsze –
jest to wciąż system sztucznych
subsydiów, nie gwarantujący w żaden sposób trwałości narzuconych
trendów, po drugie – w stosunku
do coraz większego uprzemysłowienia produkcji rolnej to kropla
w morzu potrzeb. Jedyną skuteczną drogą wydaje się ogólna zmiana podejścia do tradycyjnego rolnictwa – zarówno w rachunku

ekonomicznym, jak i w społecznej
świadomości.
Tradycyjne rolnictwo, nieodłącznie związane z ochroną środowiska i przyrody, nie może być traktowane jak skansen czy nieopłacalne
dziwactwo, ale jedyna szansa na
powrót do produkcji nastawionej
nie na ilość żywności (tej mamy w
Europie pod dostatkiem), ale na
jej jakość. Wydaje się, że ta zmiana powoli zachodzi. Choć polskie
wsie coraz bardziej przypominają
przedmieścia z równo wystrzyżonymi trawnikami i bez śladu choć
jednej krowy, coraz więcej osób –
niekiedy „nawróconych mieszczu-

chów” – wraca do uprawy roli czy
hodowli zwierząt na własny użytek.
Żywność ekologiczna, choć droższa, ma coraz więcej zwolenników,
coraz więcej mówi się o negatywnych aspektach przemysłowego
rolnictwa. Wszystko to nie pozostaje bez wpływu na stan przyrody
w krajobrazie wiejskim. W ścisłym
związku z ochroną przyrody, szczególnie ekosystemów podmokłych,
pozostaje również ochrona klimatu.
Znów przydaje się wiedza z ekologii – nauki o zależnościach i związkach. Czy będziemy umieli prawidłowo ją wykorzystać?
Foto: Marta Jermaczek-Sitak

Skoszona łąka

Wysiewanie chwastów
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Woda to życie
Mateusz Duda
Woda to życie – chociaż wydaje się to
oczywiste, jednak w naszym życiu nie
szanujemy wody. Zatruwany ją: od okolicznej rzeczki, w której dziadkowie łowili ryby i kąpali się latem, a wnuki boją
się nawet do niej podchodzić, po gigantyczne wyspy śmieci na Oceanie Spokojnym. I marnujemy, choć na świecie
miliony ludzi cierpią z powodu braku
wody. Mało kto wie, że odnawialne zasoby wody mamy w Polsce zbliżone do
Egiptu – kraju uznawanego za pustynny.
Czy możemy poprawić gospodarowanie
wodą? Mimo gwałtownie rosnących cen
wody wiedza o racjonalnych sposobach
jej użytkowania przebija się z trudem.
A przecież zainstalowanie porządnych
aeratorów (czyli napowietrzaczy) czy
wodooszczędnej armatury pozwala zaoszczędzić od 50 do 80% wody bez wpływu na komfort jej użytkowania. W Polsce

praktycznie nie stosuje się dualnych systemów kanalizacyjnych, w których podczyszczoną wodą z umywalek, prysznica
i pralki spłukuje się toalety, mimo iż pozwala to zmniejszyć jej zużycie aż o 30%.
Inną ważną kwestią jest gospodarka ściekami. Przemysłowe oczyszczalnie ścieków są dobrym rozwiązaniem w dużych
miastach, ale już niekoniecznie w małych
miejscowościach czy na wsi. Budowa sieci kanalizacyjnych tam, gdzie na kilometr
kanału przypada często ledwie kilkanaście
przyłączy, to nieporozumienie. Alternatywą są filtry glebowo-trzcinowe – praktycznie bezobsługowe przydomowe oczyszczalnie ścieków. Mają one sprawność
oczyszczania na poziomie od 95 do 98%.
Oczyszczone ścieki nadają się znakomicie
do nawadniania ogrodów i upraw.
Tymczasem przydomowe ogrody podlewane są z reguły wodą pitną. Czteroosobowa rodzina korzystająca z racjonalnie wody
pitnej zużywa nie więcej niż 260 litrów
dziennie, a przy umiarkowanym poziomie

marnotrawstwa 500 litrów. Tyle oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków
potrzeba do podlania w pierwszym przypadku 26m2, a w drugim 50m2 ogrodu. Jaki
ma zatem sens transportowanie ścieków
na ogromne odległości i oczyszczanie ich
w energochłonnych oczyszczalniach produkujących uciążliwy odpad w postaci osadu biologicznie czynnego?
Szkoda, że nie jest to pytanie retoryczne...
Zarówno sieć kanalizacyjna jak i oczyszczalnie to inwestycja – i ktoś na ich budowie zarabia. A to tylko początek korzyści.
Każdy taki zakład musi mieć swój zarząd,
radę nadzorczą, sekretariat... Mnóstwo stanowisk do obsadzenia przez władze samorządowe. Niestety płacą za to przyłączeni
do sieci producenci ścieków, których obciążają nie tylko rachunki za ścieki, ale także za wodę do podlewania ogródka.
Mateusz Duda jest absolwentem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.

Otwarty kod ekologii

Marcin Wrzos
Ekologia open source to sposób na tworzenie i upowszechnianie przyjaznych środowisku
technologii. U jej źródeł leży
swoboda wymiany idei, które,
zamiast służyć wielkim koncernom do uzyskania przewagi nad
konkurentami i pomnażania zysków, powinny umożliwiać budowanie lepszego świata.

Globalna sieć i lokalna
produkcja
Idea open source (otwartego kodu
źródłowego) kojarzona jest głównie z darmowym oprogramowaniem. Pojawienie się internetu
umożliwiło wymianę informacji
na niespotykaną dotąd skalę i dało
szansę na rozwój niekomercyjnych
projektów nowego typu. Najbardziej znanym przykładem jest Linux i powstające na jego bazie
systemy operacyjne i wolne oprogramowanie. Korzystają z niego
nie tylko indywidualni użytkownicy, również wiele państw decyduje
się na wykorzystanie darmowego
oprogramowania w administracji.
Ze względu na swoją stabilność,
bezpieczeństwo i łatwość modyfikacji bywa też używane w biznesie.
Na bazie Linuksa funkcjonuje np.
system notowań na Wall Street.

Narzędzia o otwartym kodzie źródłowym można dowolnie modyfikować, dostosowywać do własnych
potrzeb. Rozwoju technologii nie
krępuje hołubiona przez wielkie
koncerny własność intelektualna.
Ludzie mogą coś zrobić bezinteresownie dla innych. W miarę, jak
takie podejście zdobywa popularność, kształtuje się koncepcja nowej otwartej ekonomii. Jej częścią
jest przekonanie, że wobec kurczenia się zasobów naturalnych planety należy wykorzystywać je w sposób bardziej wydajny i jednocześnie
sprawiedliwy.
Obecny system ekonomiczny nie
może tego zapewnić, ponieważ u
jego podstaw leży dążenie do maksymalizacji zysku. Służy temu koncentracja własności i standaryzacja
produkcji. W efekcie otrzymujemy
nietrwałe dobra, które z założenia
mają określony czas użytkowania,
tak by nie blokować sprzedaży nowych, nieco ulepszonych produktów o podobnych parametrach.
Nowe podejście pozwala odejść od
standaryzacji. Będzie to możliwe, jeśli uczeni i wynalazcy zaczną poszukiwać rozwiązań optymalnych nie z
punktu widzenia zysku, ale funkcjonalności, trwałości i jak najmniejszego zużycia surowców. Uczynienie wiedzy powszechnie dostępną
umożliwia demokratyzację procesu produkcji. Zamiast olbrzymich
fabryk będą powstawać niewielkie

manufaktury, produkujące na lokalną skalę. Peryferyjne dotąd rejony świata będą mogły dzięki temu
rozwijać się i korzystać na równi z
innymi z postępu cywilizacyjnego.
Zmniejszy to uzależnienie od globalnego rynku, a tym samym od
wielkich korporacji i sprawi, że lokalne rynki będą w dużej mierze samowystarczalne.
Lokalizacja gospodarki sprawia,
że rośnie znaczenie ochrony środowiska. Koszty wynikające z zanieczyszczeń ponoszone są przecież lokalnie i ludzie odczuwają
realnie wynikający z nich spadek
jakości życia. Dlatego lokalność
sprzyja preferowaniu technologii
przyjaznych środowisku. Ekologia przestaje być przeciwstawiana ekonomii i traktowana jako
„hamulec rozwoju”.

Rolnictwo open source
Idee otwartej gospodarki wciela w
życie Open Source Ecology (www.
opensourceecology.org) – sieć rolników, inżynierów i osób wspierających zainicjowana przez mieszkającego od lat w USA Marcina
Jakubowskiego, z wykształcenia fizyka jądrowego, z wyboru rolnika.
Na początek przygotowano projekty 50 najbardziej przydatnych
w rolnictwie urządzeń. Mają one
być na tyle proste, by każdy był w
stanie zbudować je od zera. Wśród
projektów jest m.in. ciągnik, kom-

bajn i inne urządzenia do pracy w
polu. Oprócz maszyn rolniczych
opracowywane są projekty urządzeń umożliwiających budowanie
cywilizacji od podstaw – piec chlebowy, maszyna do wyrobu cegieł,
niewielka ciężarówka, turbina wiatrowa o mocy 50kW itd., itp.
Maszyny zbudowane w oparciu
o te projekty są proste w konstrukcji, np. traktor można złożyć samodzielnie w ciągu 6 dni.
Poza tym mają być solidne, tanie, zbudowane z miejscowych
materiałów odnawialnych i proste. W przeciwieństwie do urządzeń z masowej produkcji, które
z założenia mają się szybko starzeć, tak by producenci zarobili
na serwisie, nowych częściach i
sprzedaży nowszych wersji, maszyny open source mają wystarczyć na całe życie. Co więcej, mają
się sprawdzać w każdych warunkach klimatycznych. Mimo tych
wszystkich wymagań cena wytwarzanych urządzeń jest bardzo
niska. Kosztują tylko materiały
i praca, nie trzeba ponosić kosztów marketingowych, transportowych ani płacić za patenty.
Wszystkie projekty (8 jest już w
pełni gotowych) są testowane
przez Jakubowskiego. Wiedza potrzebna do budowy poszczególnych urządzeń udostępniana jest
w internecie. Oprócz projektów
w 3D znaleźć można schematy,

instrukcje, filmy instruktażowe,
a nawet kosztorysy. Wiedza jest
na bieżąco aktualizowana, kolejni
konstruktorzy włączają się, udostępniając swoje pomysły. Idea
zaczyna żyć własnym życiem,
projekt zyskuje zdecentralizowany charakter, o jakim marzył jego
inicjator. Wiedza zaczyna krążyć,
zwiększając tym samym innowacyjność samego projektu.

Cywilizacja od podstaw
Ale baza projektów nie jest celem
samym w sobie. Chodzi o stworzenie alternatywnego modelu
korzystania ze zdobyczy cywilizacyjnych. O minimalizację barier w rolnictwie, budownictwie
i wytwórstwie. Jak podkreśla Jakubowski, chodzi o czynienie
świata lepszym. Łatwy dostęp do
najnowszych technologii i w konsekwencji bardziej równomierny
rozwój ma zapobiegać konfliktom. Kultura „zrób to sam” ma
oduczyć bezmyślnej konsumpcji
i wzmacniać lokalne więzi. Powszechnie dostępna technologia
może zapobiegać skutkom monopolizacji gospodarki. Każdy ma
szansę stać się jednocześnie odbiorcą i wytwórcą, uniezależniając się od produktów dostarczanych przez wielkie koncerny.
Myślenie w kategoriach open source staje się coraz bardziej popularne. Nie tylko w rolnictwie:
coraz więcej jest dostępnej wiedzy choćby na temat taniego ekologicznego budownictwa. Z kolei
OpenCola umożliwia każdemu
przyrządzenie napoju bez potrzeby wykradania supertajnej receptury dwóch wielkich koncernów.
Nowa otwarta ekonomia wciąż
bywa traktowana jako nisza. Sukcesy Wikipedii czy oprogramowania na bazie Linuksa dają nadzieję, że może się to zmienić.
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Permakulturowa
transformacja
Łukasz Nowacki
Od 15 lat zajmuję się promowaniem w Polsce permakultury. Na
pytanie, czym jest permakultura,
zwykłem podawać taką definicję: permakultura to sposób zrównoważonego projektowania i zarządzania przestrzenią, która nas otacza,
a więc środowiskiem/miejscem naszego życia. Miejscem, które traktowane jest jak naturalny ekosystem i
projektowane w oparciu o zasady ekologii. Początkowo permakultura
odnosiła się do permanentnego
rolnictwa, dziś uznawana jest
za podstawowe narzędzie zrównoważonego rozwoju. Jej dynamiczny rozwój doprowadził do
zaczerpnięcia tej idei przez ruchy społecznościowe na całym
świecie i tak rozrosła się ona do
określenia permanentnej kultury.

W zgodzie z naturą
Przyjrzyjmy się temu, co tak naprawdę potrzebne jest nam do
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życia: woda, żywność, schronienie i inne zasoby... Permakulturę
można traktować jako bardziej
elegancki sposób korzystania z
zasobów, jakie daje nam środowisko. Opiera się ona na filozofii
zakładającej współpracę z naturą,
a nie działanie przeciwko niej.
Permakultura promuje długotrwałą i rozważną obserwację, zamiast długotrwałej i nieprzemyślanej pracy. Proponuje sposób
myślenia, polegający na podpatrywaniu rozwiązań w naturze i
działanie zgodnie z siłami przyrody. Wytwory naszej cywilizacji mogą być zaprojektowane i
zbudowane w taki sposób, aby
owe siły przyrody działały na naszą korzyść, a nie przeciw nam.
Permakultura zaleca projektowanie ludzkich gospodarstw w
oparciu o wzorce funkcjonowania
naturalnych ekosystemów.

zły wzór do naśladowania, oraz
las – ekosystem idealny.

Jak to działa?

Ktoś zapewne powie, że pole kukurydzy nas wyżywi, a las nie. Ale
kiedy policzymy, ile energii trzeba
włożyć w utrzymanie pola kukurydzy, zrozumiemy, że rolnictwo
przemysłowe jest nieefektywne.
Do wytworzenia jednej kalorii pożywienia w przypadku takiego
pola kukurydzy potrzeba od 10 do
20 kalorii energii zgromadzonej w
nawozach sztucznych, środkach
ochrony roślin czy paliwie do zasilania maszyn rolniczych. Cała ta
energia pochodzi z paliw kopalnych takich jak ropa naftowa i gaz
ziemny, a więc ubocznym skutkiem jest zanieczyszczenie atmosfery i skażenie wody oraz gleby.
Ponadto głęboka orka doprowadza do erozji i jałowienia gleby, co
zmusza rolnika, aby stosował jeszcze więcej nawozów.

Na fotografiach poniżej widać typowe pole kukurydzy, które w
permakulturze uznawane jest za

W przypadku lasu sytuacja jest
odwrotna! Z jednej kalorii energii
docierającej w postaci promieni

ków zwierząt, w tym również dla
człowieka. Przetwarzają odpady,
dostarczają cennego budulca, przyczyniają się do oczyszczania wody,
powietrza i odtwarzania żyznej
gleby. Wszyscy wiemy, jak pachnie bogata w próchnicę leśna gleba.
Taka gleba sprawia, że las jest bardzo produktywny, mimo że nikt
nie stosuje tu drogich nawozów,
środków ochrony roślin czy orania
gleby. A gdyby tak zastosować te
same zasady w rolnictwie?

słońca produkowanych jest blisko
10 kalorii energii w postaci prostych cukrów roślinnych. Oczywiście nie samymi grzybami, jagodami i liśćmi żyje człowiek.
Ale gdyby tak zaprojektować las,
który zamiast ze zwykłych drzew
i krzewów składałby się z drzew
i krzewów owocowych? A na
niewielkich polankach uprawiać
warzywa i zioła? A na martwym
drewnie uprawiać jadalne i lecznicze grzyby? A dodatkowo zamiast dzikiego ptactwa do takiego leśnego ogrodu zaprosić kury
i kaczki, aby wyjadały szkodniki
i produkowały świeże jaja i zdrowe mięso? Liście i gałęzie można
kompostować. Kompost się nagrzewa, może by tak wykorzystać
energię z kompostu do ogrzewania wody do domu, a pozostałość
użyć jako ekologiczny nawóz? A
gdyby ten dom postawić z wyprodukowanego w takim lesie
drewna? Permakultura zaczyna
się od takich pytań. Każdy sam
może spróbować i przekonać się,
czy to działa.
Łukasz Nowacki – ekologiczny designer, założyciel Fundacji
TRANSFORMACJA, nauczyciel
permakultury, konstruktor kopuł geodezyjnych oraz solarnych
biohabitatów. Specjalizuje się
w ekohydrologii i biotechnologii ekosystemowej.

Naturalne ekosystemy, takie jak
lasy czy mokradła, są w pełni samowystarczalne. Zasilane są energią słoneczną. Same produkują
żywność dla niezliczonych gatun-

Autonomiczny Dom Dostępny

Ludomir Duda

Co roku oddawanych jest do
użytkowania około 70 tysięcy
domów jednorodzinnych o łącznej powierzchni ok. 10 mln m2.
Przeprowadzone przeze mnie
symulacje wskazują, że domy
te powinny zużywać nie więcej niż 10 kWh/m2 rocznie. Katastrofalna z punktu widzenia
wpływu na środowisko i zdrowie Polaków polityka państwa
sprawia, że zużycie energii jest
15-20 razy większe. Tylko z tego
tytułu co roku zużywamy około
1,5 TWh więcej energii ze źródeł nieodnawialnych.
Jeszcze gorsze są skutki dla naszego zdrowia wynikające ze wzrostu
emisji do atmosfery szkodliwych
substancji z kotłów zainstalowa-

nych w nowo budowanych domach. Koszty zewnętrzne wyprodukowania tej ilości ciepła, czyli
w istocie straty z tego tytułu, wynoszą około 1,5 mld zł. Jak już
wspomniałem, efektywny ekonomicznie standard energetyczny
domów to mniej niż 10 kWh/m2 na
rok. Możliwe jest jednak zrobienie
kroku dalej i opracowanie koncepcji domów autonomicznych, niepotrzebujących zewnętrznych źródeł energii.
Idea domów autonomicznych
zrodziła się w wyniku refleksji
nad wpływem naszego sposobu życia na środowisko. Jesteśmy
przyzwyczajeni do myśli, że degradacja środowiska jest przede
wszystkim wynikiem działania
przemysłu. To niewątpliwie poprawia nasze samopoczucie, zdejmując z nas odpowiedzialność za
stan środowiska, ale nie zmniejsza

presji cywilizacji na środowisko i
nie skraca listy gatunków zagrożonych wyginięciem. Potrzebna
jest zmiana naszego sposobu myślenia i postępowania.

nomiczne, dzięki wyeliminowaniu zagrożenia awariami
sieciowych systemów energetycznych i niskim kosztom
utrzymania;

Propozycją takiej radykalnej zmiany jest koncepcja Autonomicznych
Domów Dostępnych. Nazwa koncepcji jest najkrótszym zapisem
kryjącej się za nią idei.

• etycznym: poprzez zmniejszenie osobistego zniewolenia koniecznością pracy na pokrycie
kosztów stałych związanych z
posiadaniem domu.

Autonomia to cecha wszystkich
ekosystemów a równocześnie pożądany stan ducha każdego człowieka. W projekcie ADD autonomia przejawia się w wymiarze:

Dom rodzinny rozumiany jest jako
przestrzeń fizyczna i duchowa, otoczenie, które kształtuje naszą wrażliwość i budzi pozytywne emocje.
Dom powinien stwarzać optymalne
warunki dla rozwoju, wypoczynku i pracy. Powinien także być źródłem wewnętrznej energii. Te cechy
domu odróżniają go od „budynków
mieszkalnych”, w których drenowane są nasze zasoby duchowe i
materialne.

• technicznym: poprzez niezależność energetyczną i integrację
domu z ogrodem w całość o cechach ekosystemu, z zamkniętym cyklem obiegu materii organicznej;
• psychologicznym:
poprzez
bezpieczeństwo fizyczne i eko-

Dostępność w projekcie ADD
przejawia się w wymiarze:
• fizycznym: poprzez brak barier architektonicznych, co
czyni przestrzeń domu przyjazną niezależnie od kondycji
fizycznej mieszkańców;
• ekonomicznym: poprzez najniższą na rynku sumę kosztów kapitałowych i eksploatacyjnych;
• ekologicznym: jako możliwie
najprzyjaźniejsze miejsce do
życia dla jak najliczniejszych
gatunków roślin, ptaków,
owadów i małych zwierząt.
Technicznie idea autonomii energetycznej może się wydawać w
naszym klimacie utopijna, chyba, że weźmiemy pod uwagę, że
na każdy metr kwadratowy powierzchni Ziemi dociera rocznie
ok. 1000 kWh energii promienistej. Budynek w standardzie
domu pasywnego na utrzymanie
komfortu cieplnego potrzebuje rocznie 15 kWh/m2 energii termicznej, a przecież to przestarzały standard i już dziś opłacalna
jest budowa domów o zapotrze-

bowaniu na ciepło wielokrotnie
mniejszym. Wydaje się, że przy
obecnym poziomie rozwoju techniki nie powinno być szczególnie
kosztowne i trudne przetworzenie energii promienistej słońca
na ciepło użytkowe, jego akumulowanie latem dla wykorzystania zimą, ze sprawnością mniejszą niż 1,5% (15[kWh/m2*rok] /
1000[kWh/m2*rok] x 100%).
Współczesne kolektory słoneczne
podgrzewające wodę mają sprawność 50–60%, sprawność ogniw fotowoltaicznych PV (produkujących
prąd) to ok. 16% i ciągle rośnie, w
odróżnieniu od ich cen, które spadają. Połączenie tych dwóch urządzeń, już dziś dostępne na rynku
europejskim, zwane ogniwami hybrydowymi PVT, z każdego metra
kwadratowego dachu skierowanego na południe i nachylonego pod
kątem 35-45º pozwala uzyskać rocznie ok. 500 kWh energii termicznej
i ok. 160 kWh energii elektrycznej.
Sprawność gruntowego zasobnika
ciepła pod budynkiem to według
badań nie mniej niż 60%. Zatem
rocznie z każdego m2 dachu powinniśmy uzyskać ok. 300 kWh ciepła
i ok. 160 kWh energii elektrycznej.
Autonomia energetyczna jest zatem
możliwa nawet w budynkach kilkupiętrowych. Na świecie powstały
ich już dziesiątki.
Zaprojektowany zgodnie z tymi
założeniami dom jednorodzinny
został wyróżniony tytułem najlepszego ekologicznego projektu
w 2011 r. przez PLGBC, międzynarodową organizację promującą
budownictwo zrównoważone. Celem autorów projektu było sprawdzenie w warunkach konkretnego
projektu zarówno kosztorysu budowy, jak i zapotrzebowania na
energię. W jednym i drugim przypadku potwierdziło się, że zrównoważony model budownictwa
jest równocześnie dostępny dla
szerokiej rzeszy inwestorów. Barierą dla rozwoju tego budownictwa w Polsce nie są więc pieniądze, lecz brak wiedzy.
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Jakie są granice bioregionu? Jacek Zachara pisze:
„Bioregion jest (...) pozbawiony ściśle określonych
granic. Może go jednak wyróżniać wiele naturalnych
cech, takich jak: flora, fauna, gleba, klimat, budowa
geologiczna, ukształtowanie terenu (...). Można powiedzieć, że cały świat jest pokryty wielką, bardzo
zróżnicowaną mozaiką bioregionów. Każdy jest inny,
specyficzny, co nie znaczy, że one nawzajem nie
wpływają na siebie w żaden sposób”. Nie należy zatem utożsamiać bioregionu z terytorium gminy, powiatu czy województwa, choć mogą one w jakiś sposób, np. przez tradycję historyczną, determinować
wyznaczenie granicy, która dla danej społeczności
będzie granicą jej bioregionu.
Dzika przyroda jest najstarszym elementem bioregionu. Determinowana przez mikroklimat, warunki
glebowe, ukształtowanie terenu i inne czynniki, przybierała na poszczególnych obszarach różne formy,
manifestując swą obecność pod postacią torfowisk,
żyznych lasów liściastych, ubogich borów, stepów
czy wydm. Dzika przyroda, rozumiana jako naturalnie powstałe ekosystemy, harmonijnie funkcjonujące
przez tysiące lat, to fundament każdego bioregionu.
Nadrzędnym celem bioregionalistów jest więc ochrona dzikiej przyrody danego bioregionu. Bioregionaliści chronią także różnorodność kulturową, pod
warunkiem, że kultura cechuje się prostotą, naturalnością, harmonijnym współistnieniem z przyrodą.
Krytykują natomiast kulturę masową, wykreowaną
przez wielki biznes, jednakową lub niemal jednakową w całej strefie wpływów współczesnej cywilizacji.
Kultura musi istnieć w ścisłej symbiozie z przyrodą,
wśród której egzystuje, ponieważ, jak zauważył Gary
Snyder, „kultura odcinająca się od dzikiego życia w
otaczającej nas przyrodzie, a także odcinająca się
od dzikiego życia, które jest w nas samych, skazana
jest na różne niszczące zjawiska, prowadzące prawdopodobnie aż do jej zniszczenia”.
„Co oznacza słowo bioregion?” – wyjaśnia Marta Lelek. – „Znaczy ono, że człowiek istnieje w nim jako
element przyrody, jej część. Nie stawia siebie ani
obok, ani ponad, bo «obok» i «ponad» przynosi zawsze człowiekowi szkodę. (...) Bioregion to (mówiąc
inaczej) zbiór cech biologicznych i kulturowych jakiegoś miejsca. Ów zbiór powinien być charakterystyczny, niepowtarzalny. Kultura wyrasta tylko i wyłącznie
na podłożu przyrodniczym, podobnie jak każdy przejaw życia na ziemi. Każdy fragment przyrody jest niepowtarzalny i kultura wyrosła w każdym specyficznym miejscu musi być równie niepowtarzalna”.
Bioregionaliści nie są etnografami dokumentującymi pamiątki po minionych kulturach. Akcentują wręcz
problem, jakim jest tendencja do nieuzasadnionego
powielania elementów minionych kultur. „Bioregion
to nie skansen, nie muzeum i nie ludowe centrum
rozrywki” – uważa pionier bioregionalizmu w Polsce,
Janusz Korbel. Aktywność bioregionalistów, których
celem jest zachowanie niepowtarzalnych cech bioregionu, może przejawiać się w działalności proekologicznej, polegającej na blokowaniu niszczycielskich
inwestycji, lub też na działalności edukacyjnej. Edukacja bioregionalna to jeden z głównych obszarów
aktywności bioregionalistów.
Ważnym elementem bioregionalizmu jest duchowość. To ona pomaga utrzymać więź emocjonalną
z bioregionem i ona motywuje do jego obrony. Chroni też przed kryzysem psychicznym, załamaniem,
które jest udziałem wielu działaczy z nurtu tzw. płytkiej ekologii, rozczarowanych niewielkimi rezultatami
swego zaangażowania. Świadomość bycia częścią
konkretnego bioregionu powoduje myślenie w kategoriach pełnoprawnego mieszkańca danego skrawka ziemi. Według rzeczników bioregionalizmu daje to
poczucie spełnienia i wewnętrzny spokój.
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Natura 2000: między
turystyką a ekologią

Co to jest
bioregionalizm
Wyraz bioregion powstał w wyniku połączenia słów „bio”, oznaczającego życie, oraz „region”, oznaczającego jakiś konkretny obszar. Podobnie jak
tradycyjny regionalizm, odwołujący się do ducha
historii, tradycji, różnorakich etosów i patosów,
bioregionalizm często odwołuje się do ducha
miejsca czy ducha przyrody.

–

Jolanta Kamieniecka
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 to sieć obejmująca dziedzictwo środowiska naturalnego kontynentu europejskiego. Jego najcenniejsze elementy (gatunki i siedliska) są wyodrębniane i chronione według tych samych
reguł we wszystkich krajach UE. Polska od 2004 r. ma
obowiązek włączenia najcenniejszych zasobów przyrodniczych kraju do tego programu. W 2005 r. w Instytucie na
rzecz Ekorozwoju (InE) utworzyliśmy portal internetowy
„Natura 2000 a turystyka” (www.natura2000.org.pl).

Świadomość ekologiczna turystów
Jakie są walory turystyczne obszarów cennych przyrodniczo? Dzięki badaniom przeprowadzonym w 2011 r. na zamówienie Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) poznaliśmy
opinie turystów na ten temat. InE od dawna robi badania
świadomości ekologicznej, ale w 2011 r. postanowiliśmy
skupić się właśnie na turystach. Chodziło nam o poznanie
stosunku polskich turystów do przyrodniczych walorów
turystycznych, ale oczywiście w szerokim kontekście ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszej formy ochrony przyrody, jaką jest Natura 2000.
Czas wolny od pracy, obowiązków rodzinnych i nastawienie na relaks to dobra pora na przemyślenia wywołane kontaktem z przyrodą. To okazja do poznawania „nowego”,
np. osobliwości przyrody. To bodziec do wyrabiania sobie
poglądów na temat nie tylko jej piękna, ale i znaczenia. Poglądy te, które kształtują się w atmosferze zmiany otoczenia i postrzegania tego, co przez cały rok pozornie przecież
„nas nie dotyczy”. Bo chodzi o zasoby różnorodności biologicznej, a te decydują o jakości środowiska i naszego życia.
W badaniu z 2011 r. turyści byli pytani o stosunek do ochrony przyrody, ale poprzez ocenę tych jej cech, które czynią
środowisko przyrodnicze atrakcyjnym dla turystyki. Trzeba pamiętać, że nie każdy ekosystem jest dla turysty przyjazny – choćby zbyt gęsty wilgotny las czy zarastające jezioro.
Potocznie „piękno krajobrazu” jest powszechnym, niejako
zbiorczym i jedyny, zarazem kryterium oceny stanu środowiska oraz atrakcyjności przyrody regionu turystycznego. To
całościowe, ale i uogólnione postrzeganie kompozycji lasu,
wody, rzeźby terenu itp. sprawia, że zaciera się potrzeba głębszego analizowania, jakie cechy tych zbiorowisk roślinnych
czy układów przestrzennych wcale turysty nie przyciągają,
a w określonych sytuacjach mogą nawet odpychać.
Tworzenie produktów, świadczenie usług, zagospodarowanie terenu obok zapewnienia zdrowych i ekologicznie bezpiecznych warunków życia mieszkańców regionów turystycznych, a w sezonie – warunków bytowych ich gościom, to
zadanie, któremu trudno sprostać bez dobrego stanu sanitarnego powietrza, dostępności terenów otwartych, zachowania
wolnych przestrzeni od postępującej wciąż urbanizacji.

Postrzeganie zagrożeń
W ankiecie turyści wypowiedzieli się m.in. na temat zagrożeń dla środowiska Okazuje się, że na trzecim miejscu
wśród zagrożeń umieścili „nadmierną eksploatację terenów
atrakcyjnych przyrodniczo przez masowy ruch turystyczny” (33%). Takie niebezpieczeństwo ankietowani wysuwają nawet przed zagrożenie rozwojem przemysłu czy intensywnym ruchem samochodowym. To ważna informacja,
bowiem taka samowiedza turystów sprzyjać może akceptacji potrzebnych uregulowań prawnych, ewentualnych okresowych ograniczeń natężenia ruchu turystycznego oraz
ułatwić promocję zasad przyjaznej środowisku turystyki.
Badani przypisują sobie dużą odpowiedzialność za stan
środowiska: 51% zaliczyło zachowania turystów odwiedzających dany region do czynników o największym
wpływie na ochronę jego walorów przyrodniczych (na
drugim miejscu, po działalności władz lokalnych). Natomiast stosunkowo niewielkie znaczenie mają w ich opinii
organizacje pozarządowe i organizatorzy ruchu turystycznego (odpowiednio 28% i 27%). Świadomość tych postaw
może pomóc lokalnym władzom w podejmowaniu pozytywnych decyzji w zakresie zgody na istnienie na ich terenie terenów chronionych.

Natura 2000
dania były prowadzone w trzech regionach, atrakcyjnych przyrodniczo, ale różniących się infrastrukturą turystyczną, typem krajobrazu i renomą społeczną. Ich cechą
wspólną jest powiązanie ze środowiskiem wodnym. Dolina Baryczy (mozaika stawów, mokradeł, lasów, pól i łąk),
Pomorze Gdańskie (region nad Morzem Bałtyckim charakteryzujący się walorami wypoczynkowymi i osobliwo-

foto:Flickr.com by chema.foces
ściami przyrody morskiej i nadmorskiej) oraz Kraina Wielkich Jezior Mazurskich (największe jeziora Polski, obszar
w większości zalesiony) to miejsca, gdzie wrażliwość na
prawa przyrody jest szczególnie oczekiwana.
Są to regiony bogate w obszary Natura 2000, więc zbadano stan ogólnej wiedzy turystów o takich obszarach.
O Naturze 2000 słyszało 59% pytanych – tak zadeklarowali na wstępie. Dalsze pytania miały na celu sprawdzić
stan wiedzy i poglądy na temat tej stosunkowo nowej w
Polsce formy ochrony przyrody. Czy wiedza na ten temat
jest świadectwem specjalnych zainteresowań lub domeną
specjalistów? Tylko 30 spośród 500 respondentów było zawodowo związanych z turystyką lub ochroną środowiska.
Co ciekawe, nie zauważono jednak w tej grupie wyższego
poziomu świadomości ekologicznej. Jedynie niecała połowa z nich słyszała o Naturze 2000.
Skąd turyści czerpią wiedzę o przyrodzie danego terenu?
Głównym źródłem informacji o walorach przyrodniczych
są znajomi i rodzina. Źródła lokalne znalazły się dopiero na 10. miejscu w hierarchii pochodzenia tych informacji, co może świadczyć o niewielkiej znajomości ważnych
przyrodniczych obiektów oraz słabej percepcji ich walorów przez mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców turystycznych. Generalnie brak wciąż większego zainteresowania pracowników branży rozwijaniem produktów
turystyki przyrodniczej, bo to wymaga eksponowania zasad ochrony środowiska w turystyce, a te są traktowane
jako utrudnienia i ograniczenia czy wręcz bariery, zamiast
jako atut i bogactwo, wymagające pieczołowitego ekomarketingu, ekopromocji i ekousług.
Dzięki badaniu wiemy więcej o zachowaniach w ramach
ochrony środowiska i postawach względem turystyki
zrównoważonej. Mimo skromnego zasięgu stanowią one
przyczynek do opisania ekotrendów ruchu turystycznego,
zaś stwierdzenie proekologicznych preferencji turystów
– szczególnie w starszym wieku – jest ważną informacją
dla praktyki turystycznej. Rzecz w tym, by przedstawiciele tego sektora oraz gospodarze regionów turystycznych
swe deklaracje o rozwoju turystyki przyjaznej środowisku
lepiej wdrażali – może właśnie dzięki poznaniu uzyskanych przez InE opinii turystów.
Uzyskane wyniki powinny dać do myślenia przedstawicielom
branż związanych z turystyką oraz ochroną przyrody. Pilnie
winny wpłynąć na ich strategie informacyjne i edukacyjne.
Badanie socjologiczne świadomości ekologicznej turystów
zostało zrealizowane przez CBOS na zlecenie i według
koncepcji Instytutu na rzecz Ekorozwoju, w ramach projektu „Szerokie wody Natury 2000”. Projekt ten – w tym
badanie socjologiczne – były współfinansowane przez InE
i NFOŚiGW. Raport z badania prezentujący wyniki ankiet,
bogato ilustrowany wykresami, opracowały Magdalena
Tędziagolska i Anna Stanaszek przy współpracy ekspertów Instytutu: ds. ochrony przyrody – Bożenny Wójcik i w
zakresie turystyki – Jolanty Kamienieckiej. Pogłębioną interpretację wyników zawiera publikacja wydana drukiem:
„Świadomość ekologiczna turystów”, Jolanta Kamieniecka, InE, Warszawa 2012.
Pełna wersja artykułu na stronie:
www.zielonewiadomości.pl
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„Chatka pandy” dla miłośników przyrody
wstrzymanie degradacji środowiska naturalnego i rozwój
życia ludzi w harmonii z przyrodą. W efekcie tej współpracy powstała w 1993 r. koncepcja turystycznego noclegu ekologicznego pod nazwą „Gîte Panda”, nawiązującą do symObszary przyrodniczo chronione takie jak parki narodowe bolizującego WWF niedźwiedzia pandy. Biorąc pod uwagę
czy regionalne parki przyrodnicze (a nie jak u nas krajobra- wiejsko-ekologiczny charakter takiego miejsca, można by
zowe) są we Francji źródłem dumy lokalnych mieszkańców, przełożyć te nazwę na polski jako „chatka pandy”.
a jednocześnie motorem rozwoju gospodarczego regionów,
gdyż przyciągają licznych turystów. W ostatnich dziesię- „Chatka pandy” to albo osobny wiejski dom dla rodziny lub
cioleciach znacznie wzrosło zainteresowanie przyrodą i dla grupy, albo pokoje do wynajęcia u gospodarza, usytuwrażliwość ekologiczna Francuzów, m.in. wskutek działań owane na terenie parku narodowego lub regionalnego parrządu, zwieńczonych wprowadzeniem w 2004 r. Kodeksu ku przyrodniczego. Właściciele zarządzają noclegami turyŚrodowiska do prawa konstytucyjnego. Towarzyszy temu stycznymi, zobowiązując się do poszanowania środowiska
zaangażowanie mediów w szerzenie świadomości zagrożeń naturalnego, ochrony gatunków i rozwoju edukacji ekoloekologicznych, zwłaszcza zmian klimatycznych i utraty bio- gicznej. W każdej z 280 istniejących we Francji „chatek panróżnorodności spowodowanej niszczeniem przyrody przez dy”, bez względu na ich wielkość i rodzaj noclegu, turyści
(a raczej ekoturyści) znajdą „kufer pedagogiczny” zawieraludzi.
jący poradniki identyfikacyjne prezentujące lokalną faunę i
Do rozwoju świadomości ekologicznej turystów przyczy- florę, lornetki, dokumenty opisowe i mapy przedstawiające
nia się Narodowa Federacja Gîtes de France, zarządzająca miejscowy park przyrody, mapy topograficzne najbliższej
siecią kilkudziesięciu tysięcy prywatnych noclegów na tere- okolicy, ulotki informacyjne o lokalnej przyrodzie i możnach wiejskich i nisko zurbanizowanych we współpracy z liwościach jej odkrycia (wizyty w rezerwatach przyrody,
WWF, organizacją pozarządową stawiającą sobie za cel po- przewodnicy, animacje itp.), ewentualnie lupy do obserwacji owadów czy broszury informacyjne o pobliskiej edukacyjnej ścieżce przyrodniczej.

Ewa Sufin-Jacquemart

Nie każdy dom usytuowany na terenie parku może uzyskać znak „chatki pandy”. Trzeba spełnić szereg kryteriów
dotyczących architektury i urządzenia wnętrza, ogrodu,
kompetencji właścicieli, jakości i oszczędności wody, rodzaju i oszczędności energii, używanych środków piorących i czyszczących, systemu zarządzania odpadami.
Pierwszy raz wspólny weekend w „chatce pandy” zaoferowały mi moje córki. Było to na wschodzie Francji w niezbyt wysokich Wogezach, na terenie regionalnego parku
przyrodniczego Ballons des Vosges. Od miejsca, gdzie się
dało dojechać samochodem, szłyśmy do naszej wymarzonej
chaty dobre 20 minut pod górę. Powitał nas przytulony do
zbocza drewniano-kamienny domek tradycyjnie obielony

wapnem, z panelami słonecznymi na dachu, ekologicznym
ogródkiem warzywnym, a dalej piękną łąką „strzyżoną” z
apetytem przez kilka owieczek, całość otoczona wspaniałymi lasami. Sam widok, spokój i anielskość miejsca, brak maszyn (nie było ani auta ani traktora) wzbudziły w nas nastrój
radości i szczęścia. Powitali nas przemili gospodarze i koreańska praktykantka, która przyjechała tu z końca świata,
aby nauczyć się prowadzić prawdziwą bazę ekoturystyczną. Czekały nas tam też takie atrakcje jak smaczne wegetariańskie i ekologiczne wspólne posiłki czy fantastyczne
piesze wędrówki pod hasłem „z przyrodą za pan brat”, a
prawdziwym hitem były suche toalety kompostowe, w których zamiast wody było wiaderko trocin, dzięki czemu nasz
ekologiczny warzywnik dawał urodzajne, smakowite plony. Spałyśmy w wygodnych drewnianych łożach w górnej
części domu służącej niegdyś za składowisko zboża. Świeże
powietrze, wspaniałe zapachy, atmosfera zdrowia i bliskości z naturą to wakacje poszukiwane przez coraz liczniejszą
rzeszę mieszkańców miast, zmęczonych cywilizacją, chemią, hałasem, zatrutym powietrzem, żywnością bez smaku
i innymi skutkami niezrównoważonego rozwoju.

Zapomniany wiek
dziewiętnasty
Bartłomiej Kozek

B

ez przepracowania polskiego XIX w. nie ma mowy
o pójściu naprzód w dziedzinie modernizacji. W dół
ciągnie nas ucieczka od egalitaryzmu, jaką serwujemy sobie w kreacji narodowej kultury i obrazu samych siebie.
Z lubością podkreślamy walory „państwa bez stosów”
i demokracji szlacheckiej, obejmującej 10% ludności kraju.
Ten rzekomy szlachecki egalitaryzm dziś służy do tego, by
utrwalać egoistyczny elitaryzm. Dlaczego wielu osobom tak
trudno przyznać, że pochodzą z chłopskiej rodziny? Przecież pod koniec XIX w. nadal od 60 do 80% z ówczesnych
mieszkanek i mieszkańców ziem polskich było chłopkami
i chłopami. Czy mało z nas zna rodzinne opowieści, jak to
przed 1939 r. nasze babki i dziadkowie na co dzień chodzili
boso? Skąd wzięły się prawie 2 miliony mieszkanek i mieszkańców Warszawy – czy jedynie z prostego mnożenia się
statecznych mieszczan?
To ważne pytania, jeśli zastanawiamy się nad tym, jaki kraj
pragniemy zbudować. Akceptacja szlacheckiej tradycji jako
uniwersalnego doświadczenia narodowego uniemożliwia
przeprowadzenie rzetelnego rozrachunku z przeszłością.
Podobnie jak zaprzeczanie faktowi, że podczas II wojny
światowej Polacy zarówno pomagali, jak i przyczyniali się
do śmierci Żydów uniemożliwia nam ułożenie normalnych
wzajemnych stosunków, tak samo „fałsz klasowy” staje
się metodą utrwalania istniejących hierarchii społecznych.
Możemy się świetnie bawić, identyfikując się z rubasznymi bohaterami „Ogniem i Mieczem”, natomiast dużo gorzej przychodzi nam uznanie, że przodkinie i przodkowie
sporej większości z nas orali wówczas pola tego czy owego
szlachcica, tłumiącego wolnościowe aspiracje Ukrainy. Podskórna mentalność poddanego prowadzi do paradoksalnego efektu w postaci stawiania się w roli – i powielania błędów myślowych – klasy panującej I Rzeczypospolitej. Jak
pisał Aleksander Świętochowski, przejeżdżając przez wsie
w Szwajcarii okresu międzywojennego można było być
pewnym, że najokazalszym budynkiem będzie szkoła, podczas gdy na wsi polskiej był to budynek najbardziej lichy.
Nic dziwnego, skoro większość Sarmatów była religijnymi
fanatykami i analfabetami.

Fragment Panoramy Racławickiej
Fałsz klasowy oznacza akceptację feudalnych przeżytków
w postaci wyzysku ekonomicznego, lekceważącego stosunku do władzy publicznej, egoizmu i dominacji hierarchii
kościoła katolickiego. Uniemożliwia rozwiązanie realnych
problemów naszej wspólnoty politycznej. Tak, to prawda,
że chłopska wspólnota również obfitowała w zło i niesprawiedliwość, związaną np. z męską dominacją. Dopóki jednak nie przyznamy się do chłopskiej przeszłości większości
z nas, nie rozwiążemy tego problemu, zagadując go opowiastkami o szarmanckim traktowaniu pań przez szlachtę.
Powszechne snobowanie się na szlacheckie pochodzenie
doprowadza do rozkładu realnie istniejącej tkanki społecznej. Snobowanie to nie ma jakiegokolwiek pierwiastka państwotwórczego, nie mówiąc już o modernizacji na miarę
czasów globalizacji i wielokulturowości.
Dwa razy w naszej historii mieliśmy do czynienia z realnymi prądami modernizacyjnymi, dającymi szansę na budowę bardziej sprawiedliwego społeczeństwa (a nawet społeczeństwa w ogóle). Pierwszym był wielki wysiłek po I
rozbiorze. Tak, to prawda, Konstytucja 3 Maja już na starcie
była niezmiernie konserwatywna, ale zauważmy, że nawet
ona była szokiem dla stronnictwa sarmackiego, gotowego
zniszczyć rozpoczęte dzieło reform. Kościuszko i jego powstanie było tak naprawdę ostatnim owocem polskiego
Oświecenia – gdyby nie ono, kto wie, czy w ogóle pisalibyśmy dziś o czymś takim jak „naród polski” w formie innej niż przeszła. Drugim prądem był pozytywizm, największy sukces powstania styczniowego, które dla sporej części
szlachty oznaczało utratę majątków i zmieszczanienie.To
wówczas doczekaliśmy się literatury miejskiej, jak nigdy
mówiono o postępie, tworzono wielkie ruchy społeczne i
promowano – z braku własnej państwowości – społeczną
pracę organiczną.
Opór przed realnym upodmiotowieniem ludu i zaspokojeniem jego potrzeb ekonomicznych spowodował załamanie
tego nurtu i jego skręt w prawo. To jednak nie powód, by
wylewać dziecko z kąpielą – nie ma drugiej takiej, bliższej
nam epoki budowy społeczeństwa. To właśnie wtedy debatowano o możliwości koegzystencji Polaków i Żydów, po-

jawiała się też akceptacja dla emancypacji kobiet. Wysiłek
ten przyniósł realny skutek: zaczął dawać narzędzia zmiany
społecznej ludziom do tej pory owych narzędzi pozbawionych.
Poziom społecznego wykluczenia był przecież olbrzymi. Do
połowy XIX w. chłop był niemal niewolnikiem, nakładano
nań obowiązek zakupów po określonych cenach w należących do szlachty i dzierżawionych arendarzom karczmach,
długość życia chłopa wynosiła ok. 30 lat, 70% niemowląt
umierało w pierwszych dniach po porodzie, a najbardziej
kalorycznym elementem diety była wódka. Analfabetyzm
ostatecznie zniknął zaś dopiero po r. 1945. To są fakty, które z trudem przebijają się do świadomości społecznej. Być
może ma to jakiś związek z tym, że dominują narracje rodem z „Trylogii”, traktowanej jak swojski odpowiednik westernu. Ma to wpływ na sposób uprawiania polityki i myślenia o wspólnocie.
Odnalezienie właściwych proporcji między szlacheckim
dziedzictwem (mającym i jasne strony) a włościańską proweniencją sporej części z nas przybliży nas do nowoczesności bardziej niż czarowanie przeszłości. Finowie nie
wyleczyli swoich kompleksów opowiadając sobie o swej
błękitnej krwi (szczęśliwie nie mieli wielkiego wyboru, bo
szlachtę mieli szwedzką). Dziś mimo peryferyjnego położenia i trudnej przeszłości (w XIX w. bieda była tam większa
niż w Kongresówce), kraj ten cieszy się jedną z lepszych na
świecie jakości życia.
Nie da się tego doświadczenia po prostu przenieść na ziemie polskie, ale warto wyciągnąć z niego pewne wnioski.
Polską półperyferyjność można konserwować, jak chcą to
robić kolejne rządowe ekipy (dawniej – gospodarką folwarczno-pańszczyźnianą, dziś – polaryzacyjno-dyfuzyjną),
albo też spróbować ją przełamać. By tak się stało, musimy
jednak przestać bawić się w elitaryzm, wyszukiwanie herbów i rojenia o „przedmurzu chrześcijaństwa” i zacząć budować nową wspólnotę, inkluzywną i demokratyczną. Na
pewno zaprowadzi nas to dalej niż snobowanie się na fałszywą szlachecką równość.
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Chińszczyzna po polsku
Jerzy A. Masłowski

Zdrowie wypisane na czole
Festiwal Cohabitat Gathering to dwa dni spotkań i wystąpień tych, którzy pragną odpowiedzialnie projektować i budować mądry oraz sprawiedliwy świat wokół siebie. Wierzymy, że dzięki połączeniu wiedzy wybitnych specjalistów
i zaangażowaniu społeczności Cohabitatu jesteśmy w stanie stworzyć zdrową i komfortową przestrzeń życia, a także
przywrócić odpowiednią równowagę pomiędzy pracą i wartościami, jakimi pragniemy kierować się w życiu.
Dlatego właśnie tegoroczne hasło przewodnie konferencji:
“Simplicity rediscovered” czyli „odkrywanie prostoty na
nowo”, jest tak trafne. Zależy nam na ukazywaniu nowych,
dostosowanych do naszych czasów rozwiązań bazujących
na technologiach już istniejących i szeroko wykorzystywanych w przeszłości; a także na przywróceniu tej prostoty na
poziomie codziennego funkcjonowania.

II edycja Cohabitat Gathering:
13 - 14 października 2012,
Międzynarodowe Targi Łódzkie,
Łódź – ul. Wólczańska 199
Zaproszeni mówcy wzniecą ogień inspiracji opowiadając
o własnej pasji i pracy nad konkretnymi technologiami, narzędziami i metodami. Podczas pierwszego dnia festiwalu
uczestnicy wysłuchają wykładów 11 prelegentów; drugiego
dnia równolegle odbędą się cztery dyskusje panelowe podzielone według głównych nurtów Cohabitat Gathering 2012:
• współpraca open source (Waag Society, SolarFire, Platoniq)
• konstrukcje naturalne, (Barbara Jones, prof. Georg Maybaum)
• budowanie społeczności (Helen Jarvis, Dick Urban Vestbro, Community Tools)
• ekosystemy żywności (Jadwiga Łopata, Incredible Edible,
AgroKruh).
Zajrzyj na stronę http://polakpotrafi.pl/projekt/Cohabitat-Gathering-2012, by dowiedzieć się, jak zagwarantować sobie
udział w Festiwalu, który finansowany jest w tym roku przez
zaangażowaną społeczność. Wierzymy, że małe gesty powtarzane przez wielu ludzi dają wielki efekt, dlatego Twoja obecność jest tak ważna.
Cohabitat jest ruchem społecznym - siecią ludzi, organizacji, przedsiębiorstw i instytucji, które z wykorzystaniem zjawiska synergii pracują na rzecz nowego paradygmatu dotyczącego relacji ludzkiej cywilizacji z ekosystemami naszej
planety. Poprzez połączenie idei open source, naturalnych
technologii i permakultury, podejmujemy wspólne przedsięwzięcia na rzecz tworzenia dostępnych rozwiązań, produktów i usług w celu zapewnienia dobrostanu lokalnym społecznościom i ekosystemom.
PAT R O N AT
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Według chińskiej medycyny twarz
jest jak lustro, w którym odbijają się
wszystkie choroby. Chińscy lekarze
potrafią po szczegółowym obejrzeniu
czoła, policzków i nosa określić, co
dolega pacjentowi i ostrzec go przed
chorobami grożącymi mu w przyszłości. Ten niezwykły sposób diagnozowania nie ma nic wspólnego z
wróżbiarstwem, a jest jedynie sumą
obserwacji, analiz i doświadczeń, jakie na przestrzeni kilku tysięcy lat poczynili wschodni medycy.
Twarz masywna, o ostro zarysowanych szczękach świadczy o silnym
temperamencie i rozrodczości, ale też
skłonności do nerwic i chorób wątroby. Twarz szczupła i wątła sygnalizuje, że słaby jest układ trawienny
i oddechowy; świadczy też o skłonnościach do chorób zakaźnych, także
angin i grypy. Twarz szeroka i nalana
przepowiada choroby serca, trzustki
i nadnerczy; mężczyźni posiadający
taką twarz mogą mieć problemy z genitaliami już w średnim wieku.
Czoło obrazuje stan jelit. Mocne poziome linie (zmarszczki) świadczą o aktualnych lub przyszłych problemach
z jelitem cienkim i grubym oraz problemach z przyswajaniem pokarmów
– pacjent mający takie zmarszczki je
zbyt wiele pokarmów oczyszczanych
(biała mąka, rafinowany cukier, polerowany ryż) oraz produktów konserwowanych chemicznie albo też pije

zbyt dużo słodkich alkoholi. Pionowe zmarszczki między oczami (tzw.
groźna mina) zapowiadają choroby
wątroby i pęcherzyka żółciowego; zaczerwienienia w okolicy zmarszczek
przestrzegają, że pacjent je zbyt dużo
mięsa i serów, co może zaowocować
chorobą wieńcową.
Nos o czerwonym zabarwieniu mają
osoby o słabym sercu, którym w przyszłości grozi choroba wieńcowa – w
ich diecie zbyt wiele jest mięsa, tłuszczu, soli i alkoholu. Jeśli nos jest czerwono-siny, znaczy to, że choroba zaczyna się już rozwijać. Jeśli na czubku
lub boku nosa widać sine naczynka
krwionośne, może to oznaczać rychły
zawał. Biała skóra na nosie sygnalizuje, iż pacjent je zbyt mało jarzyn i
owoców, co może się skończyć awitaminozą lub anemią. Żółty nos mają
osoby spożywające za dużo tłuszczów
i potraw smażonych, co grozi chorobą wątroby lub kamicą żółciową.
Szary nos świadczy o zanieczyszczonych płucach i może wróżyć początki astmy. Nos nabrzmiały, wilgotny
i miękki świadczy o powiększonym
mięśniu sercowym. Nos tłusty i twardy sygnalizuje problemy z zatokami.
Nos obrzmiały i bolesny świadczy
o otłuszczonym sercu.
Policzki o szarym lub brązowym zabarwieniu mają osoby o słabych płucach. Posiadaczami takich policzków
są zwykle palacze tytoniu, górnicy lub
ci, którzy pracują wśród pyłów. Jeśli
na domiar złego policzki są zapadnięte lub mają rozszerzone pory skórne
albo pokryte są krostkami, to znak, że
ich właścicielowi grożą w przyszłości
nowotwory układu oddechowego.
Oczy mające sine podkówki lub tzw.
„worki” świadczą o złej pracy nerek,
co jest spowodowane fatalną dietą
(zbyt dużo mięsa, słonych kiełbas, słodyczy, mocnych alkoholi). Różowe
placki pod oczami wróżą nadchodzące zapalenie kłębuszków nerkowych.

Oczy mętne i pozbawione blasku sygnalizują nadchodzącą chorobę śledziony, co jest spowodowane złym
odżywianiem (zbyt mało w diecie
gorących zup, ciepłych gulaszy warzywnych, kasz i ciepłych napojów,
za dużo kanapek i zimnych napojów).
Oczy wąskie świadczą o wrodzonych
skłonnościach do chorób gardła i krtani. Oczy okrągłe mają osoby ze skłonnościami do alergii i chorób tarczycy,
zaś migdałowe – przyszli astmatycy.
Warga górna odzwierciedla stan żołądka. Pęknięcia to znak, że dieta jest
zbyt ciężkostrawna (grożą nieżyty,
wrzody itp.). Warga intensywnie czerwona świadczy, że w diecie jest zbyt
dużo mięsa. Kolor blady świadczy o
objadaniu się słodyczami, co grozi
nadkwasotą. Jakiekolwiek zmiany na
wardze lub nad wargą (np. u kobiet
pojawienie się meszku, u mężczyzn
– wyprysków) świadczą o zaburzeniach hormonalnych lub nadchodzącej chorobie narządów rozrodczych.
Warga dolna pokazuje stan jelit. Jeśli
jest wysuszona, to znak, że pacjent ma
skłonność do zaparć – należy zmienić
dietę na warzywną i – choć na jakiś
czas – zrezygnować z ostrych przypraw (pieprz, chili, curry) oraz z soli.
Warga blada wróży nadchodzące nieżyty (zbyt mało w diecie pieczywa razowego, kasz, kiełków i gotowanych
jarzyn); właściciele bladej wargi zbytnio się objadają.
Kąciki ust odzwierciedlają stan dwunastnicy. Pęknięcia świadczą o spożywaniu dużych ilości słodyczy lub
żywności konserwowanej (co grozi
wrzodami!), długo utrzymujące się
ranki mają osoby nadużywające kawy
i trunków (co grozi wrzodami, nieżytami i nowotworami!). Osoby o wąskich ustach są uparte i często cierpią
na nerwice, zaś o ustach szerokich to
typowi marzyciele, którym grożą załamania psychiczne.

Felieton sportowy Wojciecha Kłosowskiego

Sport to zdrowie

Igrzyska olimpijskie w Londynie –
zakończone! W klasyfikacji medalowej Polska zajęła znakomite dziewiąte miejsce, zdobywając trzydzieści
sześć medali, w tym czternaście złotych, trzynaście srebrnych i dziewięć
brązowych. Oczywiście mowa o Paraolimpiadzie – igrzyskach sportowców niepełnosprawnych. W tamtych
dla pełnosprawnych było trzydzieste miejsce a nie dziewiąte, medali
było ponad trzyipółkrotnie mniej, w
tym złotych – siedmiokrotnie mniej.
Brzmi to jak paradoks, ale podczas
gdy uwaga władz publicznych i publiczne pieniądze są skierowane
głównie ku sportowi wyczynowemu
osób jak najbardziej pełnosprawnych,
z którego otrzymujemy w zamian na
ogół rozczarowania i czasami skandale z udziałem skorumpowanych
działaczy, to właśnie sport niepełnosprawnych przynosi Polsce chlubę i przechowuje resztki nieskażonej
idei olimpijskiej. Warto się nad tym
zastanowić: być może w skrajnie skomercjalizowanym świecie sportu wyczynowego przestrzeń dla bezinteresownej pracy nad własną sprawnością
pozostała już tylko… w ruchu para-

ZIELONE WIADOMOŚCI są bezpłatnym
dwumiesięcznym dodatkiem
do „Zielono i w poprzek”.
Wydawca: Fundacja ZIELONE ŚWIATŁO,
ul. Kabacki Dukt 2 lok. 78, 02-798 Warszawa.

olimpijskim. Być może właśnie osoby, które z różnych przyczyn straciły
zdrowie, lub nigdy nie mogły się nim
cieszyć, doceniają szczególnie jego
ważność i są gotowe walczyć o sprawność swego organizmu dzielniej niż
pełnosprawni stypendyści pani minister Muchy. Wynik sportowy nie pozostawia złudzeń.
Jeśli już mowa o stypendiach i ministerstwie, chciałbym wiedzieć, ile publicznych pieniędzy wspiera paraolimpizm w Polsce. Minister Mucha
milczy w tej sprawie, więc pewnie jest
to kwota zawstydzająco mała. A choć
pani minister zapowiada, że coś się tu
poprawi, to gdy się zna dotychczasowe finansowanie polskiego sportu,
trudno mieć zaufanie do słów pani minister. Pieniądze lądują głównie tam,
gdzie wokół sportu jest tłum kibiców,
bo kibice to bądź co bądź także wyborcy. A kto w Polsce chciałby oglądać zmagania niepełnosprawnych?
Niemal nikt. Imprezy paraolimpijskie
w naszym kraju świecą najczęściej pustymi trybunami. To strasznie smutne.
To świadczy o nas, Polakach jak najgorzej. Szkoda, że nie mieliśmy naro-
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dowej okazji obejrzeć pełnych trybun
na londyńskim stadionie olimpijskim
podczas zmagań paraolimpijczyków.
Może to by nas czegoś nauczyło.
Właśnie. Dlaczego nie mogliśmy tego
oglądać? Dlaczego państwowa (bo
przecież nie „publiczna”) telewizja nie
transmitowała igrzysk, w których sypał się grad polskich złotych medali?
Dlaczego zamiast tego w ramach misji realizowanej za nasz abonament
pokazywano nam w tym czasie pięć
tysięcy pięćset osiemdziesiąty odcinek idiotycznego serialu o bogatych
kretynach z Ameryki? Jest w Polsce,
jak sądzę, sporo ludzi, którzy – podobnie jak ja – mają gdzieś, czy Ridge
nie może znieść myśli, że Steffy i Rick
znów będą razem, a za to chcieliby
obejrzeć, jak w skoku wzwyż Maciej
Lepiato rezultatem 2,12 m zdobywa
złoty medal XIV Igrzysk Paraolimpijskich i ustanawia wspaniały rekord
świata. Mam prawo do tego, by państwowa telewizja pokazywała mi czasami rzeczy piękne i dobre, a nie – wyłącznie głupie i podłe. Rzekłem
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