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Przedmowa
Ruch ekologiczny nie zajmuje się swoją historią, toteż dokumentacja jego roli w dążeniach do odzyskania niepodległości Polski
wymagać będzie niemało starań. Środowisko ekologów – ludzi
światłych, wszechstronnych i aktywnych – zajęte jest raczej swoją
misją niż pisaniem wspomnień. Postanowiliśmy jednak sięgnąć do
niezastąpionej skarbnicy – pamięci ludzi. Zapytaliśmy, jak zapamiętali udział ruchu ekologicznego w przemianach ustrojowych
Polski lat 80. XX wieku. Ich odpowiedzi – różne w formie – zawierają wspólną myśl przewodnią: w owym czasie była to sprawa
wielkiej wagi.
Przed rokiem 1989 podnoszenie kwestii ekologicznych było
jednym z ważnych przejawów dążenia do niepodległości i wolności Polski. Ekolodzy wiedzieli, jakimi dysponujemy wartościami
przyrodniczymi, wiedzieli, że należy dostrzegać w nich dobro narodowe, dążyć do ich ochrony i przeciwdziałać degradacji przyrody.
Czy jednak mieli możność przekazać społeczeństwu swą wiedzę?
Jak mogli przekonywać, że zatruwanie środowiska oznacza też
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi?
W okresie przyspieszonego uprzemysławiania i wyścigu zbrojeń
kwestie ekologiczne nie były przez władze dostrzegane. Co więcej,
w systemie socjalistycznym istniała wewnętrzna sprzeczność, która ograniczała możliwość podejmowania prac na rzecz ochrony
środowiska. Z jednej bowiem strony państwo miało w nim realizować cele społeczne – w tym także dotyczące dobrego środowiska
życia, z drugiej jednak – będąc jedynym właścicielem środków
wytwórczych – dążyło do maksymalizacji produkcji, także kosztem jakości środowiska przyrodniczego. Przy braku aktywności
państwa w tym zakresie kwestie ekologiczne podnoszone były
przez pojedynczych obywateli czy przez nieliczne grupy. Ich działalność była ograniczana, gdyż wraz z pogarszającą się jakością
środowiska wprowadzono zapisy cenzuralne na wypowiedzi dotyczące tej kwestii, a osoby domagające się podjęcia zdecydowanych
działań w zakresie ochrony środowiska spotykały się z wrogością
władz; protestujący często popadali w niełaskę i ostracyzm. Do
początku lat 80. działania podejmowała niewielka liczba osób,
6

choć coraz więcej specjalistów, a także zwykłych mieszkańców
zaczęło dostrzegać zagrożenia powodowane przez degradację
zasobów przyrodniczych.

Przed rokiem 1989
podnoszenie kwestii
ekologicznych było jednym
z ważnych przejawów
dążenia do niepodległości
i wolności Polski.
Ekolodzy wiedzieli, jakimi
dysponujemy wartościami
przyrodniczymi, wiedzieli,
że należy dostrzegać w nich
dobro narodowe, dążyć do
ich ochrony i przeciwdziałać
degradacji przyrody.
Przełom nastąpił w 1980 roku. Na fali wielkiej aktywności wywołanej rejestracją NSZZ „Solidarność” powstała pierwsza nie tylko
w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej, niezależna
organizacja ekologiczna: Polski Klub Ekologiczny (PKE). Działania
podjęte wówczas przez PKE przyczyniły się nie tylko do zamknięcia niszczącego Kraków wydziału aluminium Huty Skawina, ale
stały się także zachętą do zakładania w Polsce innych organizacji
ekologicznych. Tworzyły się podstawy rozwoju ruchu ekologicznego, zahamowane ogłoszeniem stanu wojennego w grudniu
1981 roku. Pomysłem władz było skanalizowanie nowo powstałego ruchu w urzędowych ramach PRON. A jednak Polski Klub
Ekologiczny, podobnie jak wiele innych organizacji, nie zgodził się

na to, nawet kosztem czasowego zawieszenia działalności.
Doświadczenia „festiwalu Solidarności” nie poszły na marne.
Wielu członków nowych organizacji zaczęło łączyć działalność
ekologiczną z walką o demokratyczną Polskę. W podziemiu rozwinęły się samokształcenie i działalność edukacyjna. Publikując
w tzw. drugim obiegu dane o zanieczyszczeniu, docierano do
wielu czytelników. Dzięki publikacjom niezależnym łamano ograniczenia cenzury, mobilizując mieszkańców do protestów przeciwko
niszczącym środowisko zakładom produkcyjnym i projektom forsowanym przez władze. Pobudzając aktywność, budowano
podstawy społeczeństwa demokratycznego. Ruch ekologiczny
stał się wówczas ważną formą kontestacji władzy komunistycznej.
Działania podejmowane przez niezależne organizacje ekologiczne i ich członków zostały zauważone i docenione. Gdy podjęto
decyzję o przystąpieniu do obrad Okrągłego Stołu, obie strony
zgodziły się, aby jednym z tematów stały się postulaty dotyczące ochrony środowiska. Powołano „podstolik ekologiczny”. Obie
strony negocjacji dość szybko osiągnęły przy nim porozumienie;
jedyną rozbieżnością było stanowisko wobec kontynuacji budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu, czemu przeciwstawiała się
strona solidarnościowa.
Wyniki uzgodnień „podstolika ekologicznego” stały się podstawą polityki ekologicznej wdrażanej w Polsce od początku lat 90.
XX wieku. Stworzono wówczas podwaliny nowoczesnej ochrony środowiska, a zasadę zrównoważonego rozwoju uznano za
podstawę rozwoju Polski (w 1997 roku stała się zasadą konstytucyjną). Ten wielki sukces zawdzięczamy konkretnym ludziom,
którzy czasami płacąc za to wysoką cenę, walczyli w latach 70.

i 80. o czyste środowisko jako o element budowy społeczeństwa
i państwa demokratycznego. Także tym, którzy u progu niepodległości w roku 1989 umieli przekonać i władze, i ogół obywateli
o doniosłości ekologii we współczesnym świecie.
Nowe czasy przyniosły rozwiązania wielu kwestii, których domagano się w poprzedniej epoce. Przyniosły także nowe problemy
i zagrożenia. Zmienił się też ruch ekologiczny. Z jednej strony stał
się bardziej profesjonalny, z drugiej – stanął przed kwestią upolitycznienia. Powstały nowe pola konfliktów między administracją
publiczną, forsującą programy rozwojowe, a przedstawicielami
organizacji ekologicznych, walczących o utrzymanie dobrego stanu
środowiska. Zbyt często w debatach tych obie strony zapominają, że celem nadrzędnym jest dobro naszego kraju i przyszłych
pokoleń. Zbyt często do negocjacji dochodzi element gry interesów, gdyż ochrona środowiska angażuje niemałe kwoty z budżetu
i środków Unii Europejskiej.
Rocznica 25-lecia odzyskania niepodległości Polski nakłada na
poszczególne środowiska obowiązek podsumowania – choćby
ogólnego – dorobku i zasług w swojej dziedzinie. W ekologii, gdzie
tak duże znaczenie ma poczucie misji i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, udział ideowych aktywistów i często nieformalnych
organizacji ekologicznych miał wyjątkowo duże znaczenie. Bez
ich działalności jakość życia w Polsce byłaby dziś gorsza. Nowym
pokoleniom ekologów wypada życzyć, by zachowali ideowość
swych poprzedników, a także emocje i uczucia, które są podstawą
zapału i wytrwałości w pracy dla demokratycznego, niepodległego
państwa. Bo przecież: „Nie da się kochać Polski bez miłości do jej
przyrody”.

Andrzej Kassenberg
współtwórca Fundacji „Instytut na rzecz
Ekorozwoju”, od 1980 roku związany z ruchem
ekologicznym
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Ruch ekologiczny
– spojrzenie z Pomorza
Andrzej Baranowski
Andrzej Baranowski – ur. w 1940 r., współzałożyciel Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE, emerytowany profesor Wydziału Architektury
Politechniki Gdańskiej (dziekan w latach 1990-1993 i 2002-2008), twórca Katedry Projektowania Środowiskowego, członek Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, autor książek „Projektowanie zrównoważone w architekturze” (1998), „Projektowanie środowiskowe – poszukiwania”
(2009) i projektów badawczych z zakresu zastosowań koncepcji zrównoważonego rozwoju w urbanistyce i gospodarce przestrzennej.

Moja przygoda z Polskim Klubem Ekologicznym
Początek mojej przygody z Polskim Klubem Ekologicznym (PKE)
był wynikiem szczególnego zbiegu okoliczności. Pracowałem
wówczas na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Na
seminariach i konferencjach w środowisku Wydziału Architektury
Politechniki Krakowskiej miałem sposobność spotykać się z prof.
Stanisławem Juchnowiczem, architektem i urbanistą (absolwentem
gdańskiego Wydziału Architektury PG z 1948 roku), późniejszym
prezesem Zarządu Głównego PKE, który wciągnął mnie do współpracy. Po kilku miesiącach rozmów i poszukiwań wspólnej drogi
doszło do spotkania założycielskiego na Politechnice Gdańskiej;
brali w nim udział przedstawiciele świata nauki z Politechniki,
Uniwersytetu Gdańskiego, instytutów Polskiej Akademii Nauk,
Wyższej Szkoły Morskiej, z biur projektów, a także z istniejących
wcześniej organizacji, takich jak Liga Przyrody, PTTK. Na przełomie lat 1980 i 1981 powstał Okręg Wschodnio-Pomorski Polskiego
Klubu Ekologicznego, a mnie powierzono funkcję jego prezesa.

Ekologia w kolebce Solidarności
Był to czas zachłyśnięcia się wolnością, niezależnością, nowymi możliwościami; czas angażowania się na różnych polach
naraz, gorączkowo i w pośpiechu; starano się nadgonić zmarno8

wane lata i poznać wiele spraw, o których jeszcze przed chwilą
nie wiedziało się prawie nic lub o których nie wolno było nawet
wspomnieć. Ruszyła lawina działań. Czy ekologia była obecna
w kolebce Solidarności? Jak postrzegano tę kwestię w niespełna
półtorarocznym „karnawale Solidarności”? Na ile potrafię odtworzyć to i opisać, sprawa wyglądała tak: ekologia nie była explicite
obecna wśród priorytetów, istniała jednak świadomość, że sytuacja środowiska przyrodniczego jest zła i odpowiedzialność za
to spada na komunistyczną władzę. Tę złą sytuację początkowo
postrzegano głównie przez pryzmat konkretnych przypadków:
zakładów pracy trujących środowisko lub zagrożeń sanitarnych
osiedli mieszkaniowych, a nie jako złożone, systemowe, strukturalne zaniedbanie graniczące z katastrofą, będące rezultatem
wieloletniej rabunkowej gospodarki środowiskiem.
Równocześnie powszechne było przeświadczenie, że każdy, kto
chce działać na rzecz zmiany, staje się sprzymierzeńcem wielkiego
społecznego ruchu Solidarności. Klub był od początku tym sprzymierzeńcem i w związku z tym nastąpiło swoiste scedowanie spraw
środowiska na PKE. Klub miał jedną niewątpliwą zaletę: nie był
powiązany z PRL-owskim systemem i jako nowy nie musiał borykać się z całym bagażem dyspozycyjności i oportunizmu słusznie
lub niesłusznie przypisywanych innym organizacjom proekologicznym. To dawało mu status organizacji niezależnej, nieuwikłanej

Okładka raportu
polskich organizacji
ekologicznych
przygotowanego
z okazji historycznego
Szczytu Ziemi w Rio
de Janeiro w 1992 r.
9
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w dotychczasowy system; to także w jakiś sposób legitymizowało
Klub w ruchu Solidarność. W Trójmieście i w regionie był to piękny czas wspólnoty celów, nie zaś formalnej przynależności. Do tej
atmosfery Klub pasował znakomicie. Przyczyniło się do tego także wspólne dla Solidarności i dla PKE rozumienie potrzeby zmian
całego systemu, a nie tylko poszczególnych jego zwyrodnień. PKE
w swej deklaracji i działaniach wnosił to właśnie całościowe podejście do środowiska: nie wystarcza już tylko ochrona przyrody,
niezbędne jest świadome kształtowanie systemu przyrodniczo-kulturowego nazwane ekorozwojem.

Aktywność na Pomorzu
Pochłonięci organizacją Klubu i działaniami interwencyjnymi na
kilku frontach (część z nas działała równocześnie w Solidarności),
nie zdążyliśmy przed stanem wojennym sfinalizować formalnej
rejestracji naszego okręgu. Grudzień 1981 roku nas zaskoczył,
aktywność Klubu obumarła, jednak parę lat podziemia nie było
czasem straconym. Warto też przypomnieć, że gdy w roku 1983
próbował nas uwodzić Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, zaloty zostały odrzucone.
Działalność wznowiono na przełomie lat 1986 i 1987. Myślę,
że w przypadku Okręgu Wschodnio-Pomorskiego PKE nastąpił wtedy czas największej, szczególnej aktywności, który
ukształtował nasz profil. Dobre przygotowanie z lat konspiracji
pozwoliło po reaktywowaniu działalności Klubu wejść „z marszu”
w najważniejsze zadania środowiskowe regionu. Problemami, które zyskały natychmiast silne wsparcie społeczne w skali
nie tylko ogólnopolskiej, ale i międzynarodowej, stały się katastrofalna sytuacja Zatoki Gdańskiej (a szerzej – udział Polski
w zanieczyszczaniu Bałtyku) oraz złożona kwestia energetyki. „Pułapka energetyczna gospodarki polskiej” (to także tytuł
książki St. Albinowskiego z 1988 roku, poświęconej energochłonności polskiej gospodarki) oraz energetyka jądrowa w postaci
rozpoczętej inwestycji elektrowni jądrowej w Żarnowcu zajmowały PKE najbardziej. Wyzwania te stały się impulsem łączącym
działania Klubu z innymi organizacjami (Liga Ochrony Przyrody,
PTTK, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Ruch Ekologiczny św.
Franciszka z Asyżu i młodzieżowe ruchy: wydawnictwo „Zielone
Brygady”, „Wolę być” i inne).
10
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Początek wolności
Przełom Okrągłego Stołu śledziliśmy z wielką uwagą i dużymi
nadziejami, ale i z obawą, że ważą się tam sprawy o największym
znaczeniu dla społeczeństwa i państwa, przy których ekologia
może zostać nieco zmarginalizowana. Sukcesem było, że obradował
także nasz „podstolik ekologiczny”, a problematyka środowiskowa
jednak zaistniała jako społecznie ważne zadanie; przyznaję, że nie
oczekiwałem więcej. Gdy w Gdańsku w grudniu 1989 roku konstytuował się Komitet Obywatelski, dla przyszłych senatorów, posłów
i samorządowców zorganizowano serię wykładów i szkoleń. Wśród
tematów znalazły się zagadnienia planowania przestrzennego,
ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, a słuchaczami byli
przyszli radni miejscy, prezydenci i parlamentarzyści. Ten rodzaj
działań – jakże potrzebny – został szybko zaniechany.

Skandynawskie wsparcie
Wsparcie międzynarodowe przyszło ze Skandynawii, a zwłaszcza
z Danii. Duńskie zainteresowanie Polską przeszło wszelkie oczekiwania; z pomocą ruszyły nie tylko liczne pozarządowe organizacje
ekologiczne, ale także agendy samorządowe, partie polityczne
(Socialistisk Folkeparti), komisje parlamentu (Folketing) i rząd
(ówczesna minister środowiska Lone Dybkjaer). Dania, kraj pozbawiony własnych kopalin energetycznych, odrzucający koncepcję
gospodarki opartej na energetyce jądrowej, przyjęła program
racjonalizacji swej energetyki, biorąc za jej podstawę – obok importu – rosnący udział odnawialnych źródeł energii. Pomoc dla Polski
objęła początkowo przesyłanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych, dostarczenie urządzeń poligraficznych, organizowanie
warsztatów i konferencji. W szczególny sposób w naszej pamięci zapisał się przywożący do Trójmiasta te materiały i powielacze
duński kuter rybacki, wynajęty do propagowania idei czystego
Bałtyku, noszący nazwę Milj∅kutter Anton.
Doświadczenie płynące z kontaktów z Danią pozwoliło nam
– i było to niezmiernie ważne – uczyć się, jak w demokratycznym
systemie funkcjonują organizacje ekologiczne, jak pozyskują środki na swą działalność, jak edukują społeczeństwo, jak
współpracują z samorządami. W ślad za tym doświadczeniem
następowały ważne inicjatywy organizacyjne i gospodarcze, jak
np. utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Starbieninie

– z udziałem Politechniki Gdańskiej, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Polskiego Klubu Ekologicznego i duńskiej organizacji
SFOF; Centrum zostało wyposażone w modelowy system energetyczny z własną siłownią wiatrową i kolektorami słonecznymi.
Inne pionierskie przedsięwzięcie to Ekofarma w Małkowie, wspólna inicjatywa fundacji duńskiej, Polskiego Klubu Ekologicznego
i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, gospodarstwo oparte na
wypracowanych w Danii zasadach rolnictwa ekologicznego.

się 14 warsztatów w międzysektorowych zespołach, opracowano diagnozę sytuacji Gdańska i plan operacyjny dalszych działań.
Niestety, gdy trzeba było jedynie odwagi podejmowania decyzji,
Gdańsk okazał się organizacyjnie i merytorycznie nieprzygotowany. Gorzką satysfakcję dała nam wiadomość, że nasz projekt znalazł
się w czołowej dwunastce wybranej z ok. 150 podobnych projektów
zgłoszonych przez International Council for Local Environmental
Initiatives (ICLEI) na przegląd Szczytu Ziemi w Kurytybie.

Profesjonalizm ruchu

Trudna codzienność. I co dalej?

W XXI wieku człowiek jest w stanie zdewastować środowisko przyrodnicze na niespotykaną dotąd skalę.
Przyroda sama się nie obroni. Niezbędne są organizacje ekologiczne, które grupują ludzi stojących na straży
zachowania różnorodności przyrodniczej i prawa do
życia w czystym środowisku dla wszystkich obywateli. Te oddolnie tworzące się organizacje są samym
rdzeniem demokracji, dlatego powinny być traktowane przez rządzących jako cenni, niezbędni partnerzy
przy podejmowaniu wszelkich decyzji gospodarczych.

Później, gdy samorządy poczuły swą władzę i uwierzyły w swą
omnipotencję, zabrakło woli dialogu, przejrzystości i partycypacji
społecznej. Dziś dominuje postawa odkładania trudnych działań
na „po wyborach”. Z kolei ruch ekologiczny okazuje się często
nieprzygotowany do poruszania się w gąszczu ustaw, rozporządzeń i procedur urzędowych, nie posiada bowiem środków na
stworzenie niezbędnej infrastruktury administracyjnej. Wiele
instytucji państwowych i samorządowych już dawno odkryło, że
wyniki badań i konkluzje ekspertyz zależą nie tyle od wiedzy, ile
od nastawienia tych, którym wykonanie tych badań się powierza. Autentyczna niezależność opinii to dziś trudny problem dla
ruchów ekologicznych.
Wydawałoby się, że od chwili pojawienia się Raportu Komisji
Brundtland1 „Nasza wspólna przyszłość” w 1987 roku i przyjęcia koncepcji zrównoważonego rozwoju jako paradygmatu cywilizacyjnego,
powinniśmy znać cele lub choćby kierunki działań środowiskowych.
Zasady zrównoważonego rozwoju zostały wpisane do strategii
rozwoju wielu krajów i miast, w tym także do polskiej konstytucji
i ustaw, stały się akceptowanym systemem wartości, zmaterializowanym w niezliczonych programach rozwojowych i w powszechnej
edukacji ekologicznej. W Polsce jednak, traktowane instrumentalnie, służą jako wygodny parawan do działań zupełnie niezgodnych
z ochroną środowiska i kształtowaniem jakości życia. Pojęcie
równowagi – efekt niefortunnego przetłumaczenia terminu sustainability – jest traktowane jak przysłowiowa formuła „Panu Bogu
świeczkę i diabłu ogarek”. Uświadomić Polakom sens i znaczenie
zasad ekorozwoju – to jeszcze jedno dla nas wyzwanie.

Zawsze wysoko ceniłem wielkie zaangażowanie i profesjonalność członków wielu organizacji ekologicznych,
które wspierane przez Fundację „EkoFundusz”, wykonały setki wspaniałych projektów na rzecz aktywnej
ochrony przyrody. Z kolei gdy byłem ministrem, to
oni wspierali mnie w podejmowaniu działań na rzecz
ochrony środowiska w skali kraju, Europy i świata.
Dziś im wszystkim serdecznie dziękuję.
Maciej Nowicki – ur. w 1941 r., profesor, dwukrotny
minister środowiska w latach 1991 i 2007-2009.

Ekorozwój dla Gdańska?
Najważniejszym wspólnym przedsięwzięciem stał się podjęty
w 1990 roku „Program ekorozwoju Gdańska” przygotowywany
we współpracy Polskiego Klubu Ekologicznego z duńskim stowarzyszeniem ekologicznym DENVIA, zarządem miasta Aarhus
i nowymi, solidarnościowymi władzami Gdańska. W ciągu pół roku
na zlecenie rady miasta powstał raport przygotowawczy dla obliczonego na 10 lat procesu realizacji programu ekorozwoju. Odbyło

1 Światowa Komisja ds. Środowiska i Rozwoju (ang. the World Commission on Environment
and Development), została powołana w 1983 roku.
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Refleksje o powstaniu
Polskiego Klubu
Ekologicznego
Michalina Białecka
Michalina Białecka – ur. w 1925 r.; dziennikarka; absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego; przez lata pracownik Instytutu
Wydawniczego PAX; córka Michała Kanika, ofiary zbrodni katyńskiej; obywatelka Krakowa; oddana idei ochrony przyrody; ceni w swym
życiu związki z krajem ojczystym, rodziną i przyjaciółmi.

Minęło prawie 35 lat od powstania Polskiego
Klubu Ekologicznego
Czas oddalił od nas pamięć o jego początkach. Niewiele jest
wspomnień i zapisków dotyczących jego założenia, choć ma za
sobą lata działania i własną historię. Warto zajrzeć do pierwszych
publikacji PKE (np. zeszytów „Człowiek–przyroda–środowisko”)
czy do książki Stefana Maciejewskiego1. W pierwszym zeszycie
z maja roku 1981 znalazły się cenne dokumenty Klubu określające jego program i działanie. Są to: założenia ideowo-programowe
i statutowe (27 X 1980), propozycja deklaracji dla kandydatów do
Klubu, list otwarty do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,
Memoriał w sprawie środowiska i zabytków Krakowa, głos PKE
w sprawie reformy gospodarczej, porozumienie z NSZZ „Solidarność” MKZ Małopolska, alternatywna koncepcja rozwoju Huty
im. Lenina w opracowaniu Krzysztofa Görlicha.
Klub był pierwszą, prawdziwie niezależną ekologiczną organizacją społeczną nie tylko w Polsce, ale i w całym ówczesnym bloku
państw socjalistycznych. Wpisał się w życie Polski w pamiętnym
czasie Solidarności, w latach 1980-1981. Uczestniczył w obradach
Okrągłego Stołu w 1989 roku. Przedstawił wówczas ideę ekorozwoju, która stała się pierwszym punktem końcowego dokumentu
zespołu ekologicznego Solidarności. Klimat tamtego historycz12

nego czasu sprzyjał Klubowi, otworzył szeroko przestrzeń jego
działania. Własne doświadczenia i krytyczne obserwacje nie
umniejszają szacunku, z jakim dzisiaj wspominamy i próbujemy
ocenić tych wszystkich, którzy na przełomie lat 70. i 80. XX wieku
tworzyli zręby ruchu ekologicznego w Polsce.
Dzisiaj, po prawie 35 latach, próbujemy odpowiedzieć sobie
na pytanie, co było siłą Klubu w jego początkach: czy głębokie
przekonanie o słuszności idei, czy dobrze zorganizowane działania, czy potrzeba szerokiej, społecznej dyskusji. Niewątpliwie
zaczynem i siłą w jego rodowodzie był program działania i ludzie,
którzy Klub współtworzyli. I ludzie, i program określili jego miejsce w życiu społecznym i ruchu ekologicznym w Polsce.
Dyskusja otwarta na wymianę informacji i opinii towarzyszyła
Klubowi od jego pierwszych dni. Społeczność Krakowa upominała się o prawdziwą informację, ale też o prawo do działania,
zdecydowanego i szybkiego. Wciąż istniała obawa działań pozorowanych, żyła jeszcze wtedy cenzura. Dyskusja przełamała
wieloletnią bierność, uległość i podporządkowanie. Wyzwoliła
działanie i przyniosła to, co było najcenniejsze: kształtowanie obywatelskiej postawy i poczucia odpowiedzialności w działaniu na
rzecz obrony środowiska. Pojęcie „środowisko człowieka” wniknęło w codzienne życie.
Ludzie w tamtych dniach chcieli i umieli ze sobą rozmawiać. Dys-

kutowano najczęściej w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” przy
Sławkowskiej, w lokalu przy Grabarskiej 9, gdzie Klub znalazł swoje „przytulisko” i telefon w redakcji „Słowa Powszechnego”, i na
Wielopolu w drukarni, tuż obok redakcji „Gazety Krakowskiej”,
wtedy Południowej. Felieton ekologiczny „Gazety Krakowskiej”
m.in. Stefana Maciejewskiego i Macieja Szumowskiego przynosił
wiedzę o zagrożeniach i otwierał szeroką społeczną dyskusję.

Rola tradycji
Kraków był miejscem szczególnym, gdzie niczym w soczewce
widać było problemy środowiskowe wynikające z centralnie planowanej gospodarki socjalistycznego „dobrobytu”. Huta Skawina,
Huta im. Lenina, będące pomnikami gospodarki socjalistycznej,
przez dekady degradowały okoliczne ekosystemy i rujnowały
zdrowie ludzi. Ukrywano wyniki badań i nie przekazywano społeczeństwu wiedzy o negatywnych skutkach funkcjonowania tych
zakładów. Powszechna była zatem obojętność nieuświadomionego społeczeństwa.
Jednocześnie w tym samym Krakowie pracowali ludzie wierni tradycjom ekologicznym, twórcy prac naukowych z zakresu filozofii
przyrody i człowieka oraz ideologii ochrony przyrody. Ich dorobek, związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, stanowił zaplecze
i budował wiedzę. Z bogactwa tej wiedzy do dziś możemy czerpać. Byli to profesorowie: Julian Aleksandrowicz, Walery Goetel,
Stefan Myczkowski, Gwalbert Pawlikowski, Marcin Raciborski,
Władysław Schafer i Michał Siedlecki. To oni określali rolę tradycji w ochronie środowiska, pisząc o „rozumieniu i umiłowaniu
przyrody i wartości kulturowych...” Ich przekaz stanowił ważny
punkt odniesienia dla pracy następców, działaczy PKE i zespołu
uczonych, których nazwiska warto zachować w pamięci: Janusz
Bogdanowski, Wiktor Boniecki, Jan Dobrowolski, Feliks Dobrzański, Marta i Marian Doleżalowie, Józef Gęga, Adam Guła, Maria
Gumińska, Stanisław Juchnowicz, Andrzej Kopff, Andrzej Manecki, Józef Niweliński, Zbigniew Rycerz, Przemysław Schafer, Jacek
Walczewski, Jacek Woźniakowski i Zbigniew Wzorek. Nie zapominajmy, że w działalność Klubu włączali się również pracownicy
Polskiej Akademii Nauk, Ligii Ochrony Przyrody, Instytutu Historii
Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych.
Pierwsi działacze Klubu z pewnością mieli poczucie, że uczest-

niczą w czymś ważnym, czymś, co może wpłynąć na losy
przyszłych pokoleń. Powstała wspólnota ludzi, którzy byli prekursorami myślenia o człowieku jako o najważniejszym elemencie
środowiska i jego obowiązkach wobec Ziemi, tak jak to doskonale
wyraził indiański wódz, zwracając się do prezydenta Stanów Zjednoczonych w Seattle, w 1855 roku2: Wszystkie rzeczy są ze sobą
wzajemnie połączone. Co spotyka Ziemię, spotyka także synów
tej Ziemi. Musicie uczyć swoje dzieci, że Ziemia pod waszymi stopami jest prochem naszych praojców… Uczcie wasze dzieci tego,
czego my uczymy nasze: Ziemia jest naszą Matką, los Ziemi jest
także losem jej synów. Jeżeli ludzie plują na Ziemię, opluwają także samych siebie. Wiemy bowiem, że Ziemia nie jest własnością
człowieka, to człowiek należy do Ziemi… Co się przydarza Ziemi, przydarzy się także synom tej Ziemi. To nie człowiek stworzył
tkaninę życia, jest w niej tylko małą nitką. Co uczynicie tkaninie,
uczynicie samym sobie…

Zebranie założycielskie Polskiego Klubu
Ekologicznego
Pierwsze spotkanie Polskiego Klubu Ekologicznego (PKE) miało
miejsce w dniu 23 września 1980 roku w sali Związku Polskich
Artystów Plastyków „Pryzmat” w Krakowie. Zgromadziło ono
przedstawicieli środowisk naukowych, twórczych, dziennikarzy
i działaczy ochrony przyrody. Spotkanie to poświęcone było
problemom ochrony środowiska życia człowieka i przeciwdziałaniu jego postępującej degradacji. Oprócz grupy założycielskiej
PKE w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: krakowskiego
Klubu Ochrony Środowiska, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Związku Polskich Artystów Plastyków. Ideę powstania
Klubu poparli m.in. profesorowie Julian Aleksandrowicz, Janusz
Bogdanowski, Wiktor Boniecki, Stanisław Szablowski i Jacek
Woźniakowski. Na sali zgromadziło się ponad 250 osób. Przewodniczącym zebrania został wybrany Stefan Maciejewski, który
następnie prowadził dyskusję. Krystian Waksmundzki z żarliwością przedstawił złożony problem ochrony środowiska.
Zebrani przyjęli List Otwarty do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej, zawierający postulaty dotyczące ochrony środowiska. Pod listem podpisali się nie tylko uczestnicy zebrania, lecz
również wielu mieszkańców Krakowa (m.in. 1577 pracowników
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UJ i ok. 3000 pracowników AGH). Podczas zebrania wybrany
został Zespół Rady Tymczasowej Polskiego Klubu Ekologicznego,
w skład którego weszli: Julian Aleksandrowicz, Michalina Białecka,
Janusz Bogdanowski, Krzysztof Kasprzyk, Barbara Krzyszkowska,
Roman Łazarski, Jerzy Piekarczyk, Jan Poprawa, Andrzej Rozmarynowicz, Marian Szulc, Zdzisław Święch, Krystian Waksmundzki
i inni. Powołano również komisję organizacyjną w składzie: Michalina Białecka, Stefan Maciejewski i Krystian Waksmundzki.
Pierwsze najważniejsze prace komisji to: przygotowanie statutu
Polskiego Klubu Ekologicznego oraz założeń ideowo-programowych. W Urzędzie Miasta Krakowa złożono dokumentację, która
stanowiła podstawę rejestracji PKE.
Na kolejnym zebraniu Klubu, 10 października 1980 roku,

z ogromną radością świętowaliśmy przyznanie Nagrody Nobla
Czesławowi Miłoszowi. Stanęliśmy wówczas przed pierwszych
poważnym zadaniem – walką o likwidację huty aluminium w Skawinie. Od grudnia 1980 roku zajmowaliśmy się tą sprawą bardzo
intensywnie; często odbywały się spotkania z prezydentem Krakowa Żmudą i wiceministrem administracji, gospodarki terenowej
i ochrony środowiska Ludwikiem Ochockim oraz kierownikiem
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Krakowa Bronisławem Kamińskim. Trudne to były rozmowy, podejmowaliśmy ważne decyzje.
Pierwsze miesiące pracy Klubu to czas dużych wyzwań i codziennej, wytrwałej pracy. Codziennie spotykali się w nim i pracowali:
Michalina Białecka, Stanisław Bielawka, Krystyna Bonnenberg,

Ruch ekologiczny
Piszę te słowa z perspektywy zewnętrznego obserwatora. Przypominam sobie początki swojej aktywności w sektorze
pozarządowym i to, że w tym czasie ruch ekologiczny w pewnym sensie wyprzedzał działania innych organizacji. Ta
szczególnie rozumiana przewaga brała się nie tylko z tego, że organizacje ekologiczne wystartowały wcześniej, bo
przed 1989 rokiem, ale także z tego, że były znacznie lepiej wewnętrznie zorganizowane niż inne „branże” sektora
pozarządowego. Dotyczy to w szczególności zdolności do wspierania siebie nawzajem – w formie regularnych spotkań,
takich jak legendarna Kolumna, czy też organizacji, których celem była pomoc innych organizacjom, takich jak BORE
– Biuro Obsługi Ruchu Ekologicznego. Żal, że obydwu już nie ma, ale na pewno spełniły swoją rolę jako inspiracja dla
innych, takich jak Stowarzyszenie na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych – FIP, Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS czy Centrum informacji dla organizacji pozarządowych BORDO.
Organizacje ekologiczne wcześniej niż inne organizacje eksperymentowały z ważnymi systemowymi dylematami,
takimi jak układanie się z rządem czy zaangażowanie w politykę. Wcześniej też niż inni dowiedzieli się o tym, co
z tego wynika…

Pierwszy
numer
biuletynu
„Być albo
nie być”.
14

Pozostaje pytanie, czy dziś, po tylu latach, nadal można mówić o ruchu ekologicznym? Termin „ruch ekologiczny” jest bardzo zobowiązujący i gdyby chcieć go używać obecnie w stosunku do działań organizacji ekologicznych,
konieczne byłoby, jak sądzę, nowe zdefiniowanie jego natury. To trudne, ale nie niemożliwe. Pewnie trzeba szukać
jakiejś innej, szerszej, ale jednocześnie nie „inflacyjnej” definicji tego, na czym obecnie polega ekologia. Nie śmiem
doradzać w tej sprawie, ale moje intuicje są takie, że to bardzo ważna kategoria, znacznie wykraczająca poza kwestie środowiska naturalnego i troski o nie. Coraz częściej przynależność do tego ruchu nie będzie polegać na
formalnej przynależności do jakiejś organizacji, ale raczej na wyborze postawy, wrażliwości, stylu życia, zachowań
konsumenckich i uznania naszej odpowiedzialności za kwestie globalne i ponadpokoleniowe. Taka zmiana (wykraczająca poza mody) zachodzi w głowach wielu osób w Polsce. Nie wiem, czy jest ich wystarczająco dużo, aby ich
działania nazwać ruchem. Pragnę, żeby tak się stało, i życzę tego wszystkim, którym ekologia jest bliska – także sobie.
Kuba Wygnański – ur. w 1964 r., socjolog, działacz organizacji pozarządowych.
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Andrzej Delorme, Feliks Dobrzański, Maria Gumińska, Kaj Hurko-Romeyko, Roman Łazarski, Aleksander Kalmus, Stanisław
Machalica, Adam Markowski, Jerzy Sawicki, Wacław Włodarczyk
i Bogumił Zaufal. Nie piastowali żadnych ważnych funkcji; byli ze
sobą związani poczuciem misji, w działania na rzecz ochrony środowiska angażowali się z pasją, motywowali innych. Nawiązywali
też kontakty; wtedy właśnie PKE stał się członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi i Międzynarodowej Unii
Ochrony Przyrody.
Klub przeżywał różne trudne momenty, a nawet chwile bezsilności. Zawsze jednak pamiętaliśmy o tym, że przede wszystkim
należy rozwijać wiedzę i świadomość ekologiczną społeczeństwa. Dlatego sporo pisaliśmy i publikowaliśmy sporo tekstów
dotyczących ekorozwoju. Polski Klub Ekologiczny wydawał
zeszyty „Człowiek–przyroda–środowisko”, „Być albo nie być”,
wydał też kilka książek. Mieliśmy trwałe poczucie sensu naszej
pracy; dążyliśmy do ukazania wyższych moralnych wartości,
potrzeby szacunku i solidarności we wspólnocie. Powstawały
książki, dokumenty, wystawy – zawsze jako rezultat dialogu,
żarliwej dyskusji, nawet sporów.

Ku przyszłości
Dzięki przyjaznym nam dziennikarzom wieść o powstawaniu
Polskiego Klubu Ekologicznego rozeszła się po Polsce. Najszyb-
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ciej zareagowały i powołały swoje struktury Warszawa, Gdańsk,
Wrocław, a potem Poznań. Krzysztof Korbel, Anna Kalinowska,
Radosław Gawlik, Helena Przybyła, Aureliusz Mikłaszewski czy
nieoceniony Andrzej Baranowski to ludzie, którzy dołączyli wówczas i wiele zrobili dla sprawy. Pod koniec lat 80. osłabła nasza
wspólnota, ale podstawowy sens działania Klubu nie zginął.
Dzisiaj, po 35 latach, z żalem patrzę na zanik poczucia silnej więzi
wewnątrz Klubu. Zapominamy o sile tkwiącej w dialogu. Zbyt słabo brzmi pytanie, co można zrobić dla innych. Skupieni na sobie
zamykamy się na innych, a także na potrzeby środowiska. Brakuje
pokory, która jest nieodłączną cząstką pracy społecznika.
Towarzyszą mi dziś często słowa papieża Jana Pawła II z orędzia
wygłoszonego podczas XXIII Światowego Dnia Pokoju, 1 stycznia
1990 roku. Mówiąc o kryzysie ekologicznym, nazwał go problem
moralnym, podkreślał szacunek dla życia, a przede wszystkim dla
ludzkiej godności, wskazywał na pilną potrzebę nowej Solidarności.
Z nadzieją chciałabym zwrócić się ku ludziom młodym, którzy
podejmują swoje pierwsze proekologiczne działania. Wspominam
niekiedy pracę i zaangażowanie wielu osób, m.in. Basi Barwacz, którzy wiedzą, że człowiek nie może pracować i rozwijać
się w zdegradowanym środowisku. Wierzę, że młode pokolenie
potrafi docenić wyższość siły argumentu nad argumentem siły
i dyskusji nad krzykiem.

1 Stefan Maciejewski, Wojna polsko-polska. Dziennik 1980-1983, Księgarnia Akademicka, Kraków 2007.
2 W. C. Vanderwerth (red.), Indian Oratory; Famous Speeches by Noted Indian Chieftains, Norman, University of Oklahoma Press, 1971, ss. 118-22. Tłum. Kazimierz Wójtowicz.

Pierwsza strona
deklaracji ideowej
Polskiego Klubu
Ekologicznego
z 1980 r.
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Droga do Gai

Jacek Bożek
Jacek Bożek – ur. w 1958 r., założyciel i prezes Klubu Gaja. Z zawodu społeczny innowator (social entrepreneur). Ekspert w dziedzinie działań społecznych w obszarze ochrony środowiska i zwierząt. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za budowanie
społeczeństwa obywatelskiego (2011).

Wolność nie wiąże się ani z dowolnością, ani
z czystym woluntaryzmem, wiąże się z falą,
z położeniem się na tej wielkiej fali zgodnej
z pragnieniem. A kiedy mówię o pragnieniu, to jako o wodzie na pustyni albo o łyku
powietrza tonącemu.
Jerzy Grotowski
(w rozmowie z Andrzejem Bonarskim, 1979).

Teatr u początków idei
Moja droga do wolności wiodła zwykle obok utartych szlaków. W latach 70. XX wieku, gdy mogłem już świadomie
wybierać, szukając obszaru samorealizacji, wykorzystałem
margines swobody istniejący wówczas w sztuce. Swoją przestrzeń wolności znalazłem w teatrze: był to Teatr Laboratorium
Jerzego Grotowskiego. Bez doświadczenia wyniesionego
z tego teatru, a w szczególności bez udziału w przedsięwzięciu Góra Płomienia, nie byłoby Klubu Gaja. Nie byłoby go
też bez mojej wieloletniej fascynacji rzekami, w tym jedyną
naszą królową – Wisłą. Opowieść ta, o budowaniu Klubu Gaja
i związanych z nim ludziach, dotyczy także mojej partnerki
życiowej i zarazem osoby najbliżej ze mną współpracującej,
Beaty Tarnawy.
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Poszukiwanie szansy na wolność
Trudno oddzielić to, co robiliśmy później – nazwijmy to „jako
ekolodzy” – od gorączki przemian społecznych w 1980/1981 roku.
Latem, kiedy zaczynało się wrzenie, podróżowaliśmy z Beatą
wzdłuż Wisły. Zatrzymywaliśmy się w różnych miejscowościach i przedstawialiśmy happeningi pod tytułem „Dziennik
telewizyjny”. Przypomnijmy, że był to sztandarowy program
reżimowej propagandy. Beata rysowała na asfalcie obrazy narzucane widzowi z ekranu telewizora, a ja – na tym ekranie – tańcem
przedstawiałem nasz komentarz do rzeczywistości. Sztuka splatała się więc z polityką, wskazując na jedno z podstawowych
praw człowieka: wolność słowa. Ludzie podchodzili, pytali, czy
współpracujemy z Solidarnością, czasem wrzucali pieniądze do
wystawionego kapelusza, często mówili, że podoba im się to, co
przedstawiamy. Myślę, że my, i oni, czuliśmy zbliżającą się wolność, koniec komunizmu.
W grudniu 1981 roku, gdy wprowadzono w kraju stan wojenny,
zrozumiałem, że moje marzenia i rzeczywistość to dwie odległe
sfery. Polityka pokazała swoją bezwzględną twarz, ludzkie życie
okazało się kruche. To uzmysłowiło mi, że nie chodzi tylko o wolność, która na mnie spłynie w drodze duchowych doświadczeń;
jeśli chcę swobody myśli i możliwości wyboru, muszę zacząć działać na rzecz zmiany otaczającej mnie rzeczywistości. Okazało się,

że to się już dzieje wokół mnie: ludzie odważnie organizowali się
i wierzyli, że nastąpi zmiana. Zacząłem chodzić na demonstracje,
spotkania polityczne i kulturalne organizowane w kościołach.
Poza tym tylko tam mogłem dostać „Tygodnik Powszechny”,
jedyne pismo, gdzie pisano, jak jest naprawdę. Zobaczyłem, że
wokół mnie jest wielu ludzi spragnionych nowych doświadczeń,
ciekawych świata.
Przede wszystkim staraliśmy się wykorzystywać w takim stopniu, w jakim to wówczas było możliwe, narzędzia demokracji.
Założyłem oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Indyjskiej, który dawał mi i przyjaciołom możliwości organizowania koncertów
i prowadzenia zajęć jogi. Stopniowo utwierdzałem się w przekonaniu, że oprócz tego, co zawsze mnie interesowało – przyroda,
zwierzęta, sztuka – jest wiele ważnych zagadnień, takich jak prawa człowieka czy wolność słowa, czyli niezbędnych warunków
demokracji.

Nieformalna Gaja
Jesienią 1988 roku przy osiedlowym Klubie Piast w Bielsku-Białej
zainicjowałem powstanie nieformalnej Grupy Aktywności Antystresowej Gaja. Do prowadzenia zajęć z psychologii, jogi, teatru
oraz ekologii zaprosiłem Eugeniusza Makówkę – psychoterapeutę i muzyka, Marka Musiała – współpracownika Grotowskiego,
Jerzego Oszeldę – dziennikarza, Andrzeja Janusza Korbela – architekta, współtwórcę Pracowni Architektury Żywej. Na pierwsze
spotkanie przyszło kilkaset osób! Stopniowo dowiadywałem się,
jak wielu ludzi potrzebuje oddolnych, w pewnym sensie, spotkań
związanych z kulturą.
Wkrótce potem, tworząc Klub Gaja, odwołałem się do tych
doświadczeń. Gaja – mitologiczne imię Matki Ziemi wynikało
z naszych przekonań, że przyrodę naszej planety i życie wszystkich jej stworzeń trzeba chronić i otaczać opieką. Rozmawialiśmy
o tym na spotkaniach, nie stroniąc także od rozmów o bieżących
wydarzeniach społeczno-politycznych, o idei solidarności i samej
Solidarności. Naturalnym odruchem na autorytarne poczynania władzy była wówczas niezgoda. Dlatego, gdy okazało się,
że w centrum miasta władze zarządziły wycinkę drzew, które
rzekomo przeszkadzają w budowie banku, postanowiliśmy zaprotestować.

Protest jako wyraz postawy obywatelskiej
Wspiąć się na jedno z tych drzew – to nie była łatwa decyzja.
Taka forma protestu wydawała mi się wówczas najlepsza, jednak
liczyłem się z tym, że odtąd będę uważnie obserwowany, a nawet
nękany, jako przeciwnik ustroju politycznego. W dniu 15 marca
1989 roku doszło do tej obywatelskiej manifestacji, a na drzewo
wraz ze mną wszedł Jurek Oszelda. Pod drzewami nie zabrakło
naszych sprzymierzeńców. Był jeden z ówczesnych liderów podziemnej „Solidarności Podbeskidzia” – Janusz Okrzesik, a także
Janusz Korbel i wiele osób związanych z kulturą i z ekologią, między innymi Wojciech Owczarz, który potem, przez kilkanaście
lat był moim najbliższym współpracownikiem. Oczywiście pojawili się również funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa. Kiedy
po kilku godzinach zeszliśmy na ziemię, natychmiast zostaliśmy
zgarnięci do milicyjnej suki i wylegitymowani. Następnego dnia
esbecy przyjechali do nas do domu. Decydując się na akcję, wiedziałem, że konsekwencje może ponieść również moja rodzina,
jednak postawiłem wszystko na jedną kartę i… zostałem opozycjonistą ekologicznym. Bronionych przez nas drzew nie wycięto.
Udało nam się przekonać władze miejskie do zmiany decyzji.
Kilka miesięcy później w Polsce zaczęły się historyczne przemiany ustrojowe. Przed czerwcowymi wyborami 1989 roku Komisja
„Solidarności Podbeskidzia” prowadziła rozmowy z kandydatami
na posłów. Zaproszono mnie do udziału w tych spotkaniach jako
przedstawiciela „zielonych”; Klub Gaja stał się zatem rozpoznawalną grupą.

Budowanie ruchu ekologicznego
Rozumieliśmy już, że nie można odciąć się od materii politycznej. Jeśli chcemy skutecznie i zgodnie z prawem – bo
przecież jesteśmy już w swoim wolnym kraju – chronić przyrodę, powinniśmy móc wpływać na kształt tego prawa. Musimy
je współstanowić – sami albo przez swoich przedstawicieli.
Początek lat 90. w Bielsku-Białej i regionie to intensywny okres
budowania ruchu ekologicznego. Stało się to możliwe dzięki
ludziom, o których już wspominałem, oraz środowiskom skupionym wokół nas. Ekologia głęboka była wtedy łączącą nas
filozofią, ale też sposobem na życie. Przygotowywaliśmy własne
akcje i włączaliśmy się w wiele radykalnych działań lokalnych
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i ogólnopolskich. Największe przedsięwzięcia, w których wtedy
uczestniczyłem, budując relacje i struktury przyszłego ruchu ekologicznego, to kampania Tama Tamie w Czorsztynie oraz akcja
przeciwko elektrowni atomowej w Żarnowcu. Chodziło nam o to,
żeby ludzie mogli i chcieli sami działać, a przede wszystkim, aby
rozumieli, że wolno im decydować o tym, co jest korzystne dla
Ziemi, na której żyją. Ale do tego, by obywatelskie decyzje były
trafne, niezbędna jest edukacja i praca nad zmianą nawyków.

Profesjonalizacja
Na początku lat 90. wyjechałem na półroczny staż do Rain
Forest Information Centre w Australii, które prowadził John Seed,
współtwórca warsztatów Zgromadzenia Wszystkich Istot. Później prowadziłem te zajęcia przez wiele lat w kraju i za granicą
Po powrocie byłem silnie zmotywowany do stworzenia profesjonalnej organizacji, która miała zajmować się ekologią, prawami
zwierząt i tworzeniem sztuki wokół tych idei. W roku 1992 zostało
zarejestrowane Stowarzyszenie Ekologiczo-Kulturalne Klub Gaja.
Od samego początku w naszych działaniach istotna była obrona praw zwierząt, w tym gospodarskich, co łączyło się z naszymi
indywidualnymi wyborami, zwłaszcza z wegetarianizmem. Stąd
na przykład akcja wypuszczania na wolność karpi przed świętami.
Planując programy i kampanie Klubu Gaja, kładziemy nacisk na
ich skuteczność, toteż zawsze najpierw zwracamy się do oby-

wateli. To przecież oni tworzą organizacje społeczne, zarządzają
firmami, uczą dzieci i młodzież, tworzą sztukę, wykonują tysiące
zawodów. Obywatele to po prostu my wszyscy! Skuteczne działanie obywatelskie w dużej mierze polega na umiejętności pracy
w grupie, a tego właśnie wymaga ochrona przyrody.

Docieranie do ludzi
Bezpośrednie oddziaływanie na ludzi to jedna z podstawowych
zasad naszego działania. Promujemy ją we wszystkich programach edukacji ekologicznej (Święto Drzewa, Zaadoptuj rzekę)
oraz kampaniach (Teraz Wisła, Jeszcze żywy KARP). Rozwijamy
w ten sposób zaufanie potrzebne do budowania kapitału społecznego i wspólnego dobra.
W ciągu ostatnich 10 lat udało nam się zaangażować 670 tys.
osób w wymierne działania na rzecz ochrony przyrody. Sadzenie drzew, dbałość o rzeki czy ochrona zwierząt są tym bardziej
efektywne, im więcej uda się pozyskać sprzymierzeńców. Nasze
programy jednoczą obywateli wokół lokalnych wyzwań i chęci
ulepszenia świata, w którym żyją. Rezultat to ponad 600 tysięcy drzew posadzonych w parkach, lasach, wśród pól uprawnych,
wokół szkół i placów zabaw, to otoczone opieką 650 rzek i akwenów w ponad 1000 miejscach. To właśnie jest ta wielka fala
wolności, z którą ściśle wiąże się odpowiedzialność za wspólne,
cenne dziedzictwo przyrodnicze, społeczne i kulturowe.

Do czego potrzebny jest nam ruch ekologiczny?
Bez ruchu ekologicznego nie byłoby w Polsce świadomości, jak ważne jest równoważenie potrzeb rozwojowych przemysłu z ochroną środowiska naturalnego. Aktywność ekologów miała i ma znaczny wpływ na zmianę postaw Polaków
wobec przyrody i swojego w niej miejsca, na ich konkretne zachowania. Przejawia się to w rosnącym zainteresowaniu
kwestiami zdrowego stylu życia, oszczędzania energii i odpowiedzialności za ochronę dziedzictwa naturalnego dla
przyszłych pokoleń. Wkład ruchu ekologicznego w te przemiany świadomościowe jest nieoceniony.
Zmianie uległa także postawa wielu firm, które zaczęły prowadzić politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.
Konfederacja Lewiatan od wielu lat aktywnie promuje odpowiedzialne podejście przedsiębiorców do wymogów społecznych i przyrodniczych. Realizujemy projekty ogólnopolskie i regionalne uwrażliwiające firmy na te kwestie. Jestem
przekonana, że już większość przedsiębiorców w naszym kraju rozumie, jak ważne jest ograniczanie szkodliwych dla
środowiska skutków działalności gospodarczej. Ruch ekologiczny z pewnością im w tym pomógł i nadal pomaga.

Święto Wisły nad Zbiornikiem Włocławskim.
Fot. Archiwum Klubu Gaja
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Dr Henryka Bochniarz – ur. w 1947 r., ekonomistka, minister przemysłu w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991);
prezydent Konfederacji Lewiatan, która skupia ponad 3700 firm zatrudniających w sumie ponad 835 tys. osób.
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Od lat poszukujemy nowych sposobów, aby Polacy przestali odwracać się plecami do swoich rzek, jezior, morza. Wciąż
pracujemy nad tym, aby chronili te miejsca, opiekowali się nimi
i dostrzegali ich potencjał. Zaczynaliśmy od kampanii „Teraz
Wisła” (od 1994), obecnie promujemy akcję „Zaadoptuj rzekę”
(nominacja do tytułu The Best Practice – najlepszy program środowiskowy w Unii Europejskiej). Adopcja rzeki polega nie tylko na
sprzątaniu brzegów i wód, ale na przyjęciu roli opiekuna i popularyzatora rzeki w lokalnym środowisku, na obserwacji toczącego
się wokół niej życia, promowaniu kultury oszczędzania wody,
budowaniu partnerstwa dla rzek.
Inny wymiar mają działania Klubu Gaja w zakresie ochrony zwierząt hodowlanych. Tutaj skala problemu jest olbrzymia – chodzi
o zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych emitowanych przez
wielkoprzemysłowe hodowle, a zarazem o wykorzystanie zależności między zmianą diety a polepszeniem dobrostanu zwierząt
(im mniej wielkoprzemysłowych hodowli, tym więcej małych
gospodarstw, zapewniających zwierzętom lepsze warunki). Dlatego Dzień Praw Zwierząt organizowany jest pod hasłem „Zmień
klimat przy stole”.
Sztuka współpracy polega na poszukiwaniu tego, co łączy, oraz
na przekraczaniu siebie. Zawsze warto szukać porozumienia,
jeśli w ten sposób można ochronić przyrodę, ocalić zwierzęta, pomóc ludziom. Zawsze warto przyjąć postawę otwartości.

Nowy początek?
Patrząc z perspektywy mijających 25 lat wolności, dostrzegam
przemianę, jaka zaszła w ruchu ekologicznym i w poszczególnych
organizacjach. Nasze działania w Klubie Gaja opierają się nadal
na współpracy i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego przez
wspieranie tych, którzy zwracają się do nas o pomoc oraz angażują się w nasze programy i kampanie. Odpowiadamy na konkretne
zapotrzebowanie i oczekiwanie ludzi.
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Staramy się, aby idea, która połączyła nas ponad ćwierć wieku
temu, nadal tkwiła u podstaw naszych wyborów indywidualnych
i organizacyjnych. Jednak świat wokół nas w tym czasie zmienił się
zasadniczo. Złożoność systemów ekologicznych, społecznych czy
gospodarczych obejmuje teraz liczne, wzajemnie ze sobą powiązane elementy. W sensie globalnym jesteśmy współzależni na
każdym poziomie. Zrozumienie tego, a następnie myślenie i działanie w sposób holistyczny jest szansą na zmianę obowiązującego
paradygmatu, jaką daje nam kryzys ekologiczny i gospodarczy.
Stoimy przed fundamentalnymi przemianami i nie możemy unikać odpowiedzialności, która na nas spoczywa.
Znajdujemy się znowu na początku drogi. Od czego zacząć?
Moim zdaniem od sposobów nauczania i zmian w relacjach
międzyludzkich. Uczenie mechanizmów współzależności oraz
współodczuwania i empatii powinno stać się obowiązkiem szkolnictwa. Korzystać możemy z naturalnych skłonności dużej grupy
młodych ludzi, którzy chętnie włączają się w działania ekologiczne i obronę zwierząt. Ponadto jednym z pierwszych kroków, jakie
należy uczynić, aby przeciwdziałać kryzysowi ekologicznemu, jest
powrót filozofii do szkół. Dlaczego? Gdyż potrzebujemy coraz
więcej wolnych, samodzielnie myślących obywateli.
Mówiąc o edukacji, nie widzę jej w wąski, projektowy sposób.
Wzorem są dla mnie koncepcje Jacka Kuronia, który w swojej
książce „Rzeczpospolita dla moich wnuków” zawarł przewodnik
po nowoczesnej edukacji i innowacyjnym myśleniu. Na naszych
oczach trwa wielkie współzawodnictwo o dostępność i wdrażanie
nie tylko nowych technologii, ale w szczególności – idei. To one
są najbardziej poszukiwanym towarem, bo świat zmierza w kierunku mniej lub bardziej kontrolowanego chaosu. Nie wiem, czy
Polacy są w stanie wygenerować z siebie kolejny zryw na miarę
pierwszej Solidarności, ale jestem przekonany, że bez odbudowania zaufania społecznego, wspólnoty i współodczuwania trudno
nam będzie stawić czoła wyzwaniom, przed którymi stoimy.

Ruch „Wolność i Pokój”
– szkoła działania
bez przemocy
Radosław Gawlik
Radosław Gawlik – ur. w 1957 r., ekolog, poseł na Sejm PRL X, Sejm RP I, II i III kadencji. Należał do ROAD, Unii Demokratycznej, Unii Wolności; sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska w rządzie Jerzego Buzka; działa w ugrupowaniu Partia Zieloni 2004. Obecnie prowadzi
również Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA.

Dlaczego wstąpiłem do WiP-u
Wielu ludzi często zastanawia się, dlaczego ktoś decyduje się
wejść w ryzykowną grę, zamiast żyć w spokoju. Dlaczego ja też to
zrobiłem, włączając się do Ruchu „Wolność i Pokój” (WiP)?
Trafiłem do WiP-u dzięki mojej żonie Annie. W marcu 1986 roku
w Podkowie Leśnej wzięła ona udział w głodówce mającej na celu
uwolnienie aresztowanych WiP-owców – Jacka Czaputowicza
i Piotra Niemczyka. Niedługo po tym wydarzeniu Leszek Budrewicz, znany dolnośląski działacz opozycji, związany z WiP, zapytał
mnie, czy nie chciałbym zająć się w ramach Ruchu problematyką
ekologii. Byłem bardzo sfrustrowany sytuacją naszego kraju, gdy
więc pojawiła się taka propozycja, długo się nie zastanawiałem.
Miałem świadomość ryzyka, ale przede wszystkim – poczucie
słuszności decyzji.
Pracowałem wtedy jako nauczyciel w szkole, co dawało mi
względne poczucie bezpieczeństwa. Zarabiałem niedużo, ale
mogłem utrzymać rodzinę. Mieliśmy już wtedy małe dziecko.
Zaangażowanie w działalność opozycji oznaczało możliwość utraty pracy. Jednak miałem już 28 lat, byłem dojrzałym człowiekiem,
więc dobrze wiedziałem, co robię. Myślę, że pewnie wcześniej czy
później i tak by się tak stało. Na „pierwszą Solidarność” trochę się
spóźniłem, więc teraz mogłem dogonić swoje przeznaczenie.
Szacuję, choć nigdy tego dokładnie nie liczyłem, że w latach

1986-1989 Milicja Obywatelska (MO) i Służba Bezpieczeństwa
(SB) zatrzymywały mnie co najmniej kilkanaście razy przy okazji różnych protestów. Nie mnie jednego; podobnie było z innymi
liderami WiP-u. Gdy wspominam swoją ówczesną działalność,
w pamięci mam zwłaszcza jeden z protestów. Do dziś jestem
dumny, że w 40. rocznicę pogromu Żydów w Kielcach, w lipcu 1986 roku, WiP był jedyną organizacją, która przypomniała
o tych niechlubnych dla Polaków i nie do końca wyjaśnionych
kartach historii. Podczas akcji w Kielcach daliśmy się „zwinąć”,
nie uciekając i nie twierdząc, że jesteśmy tu przypadkowo. Wszyscy zostaliśmy skazani za naruszenie porządku publicznego na
grzywny, z zamianą na areszt w wypadku niezapłacenia.

Ekologia w Ruchu WiP
Jak wspomniałem na wstępie, w Ruchu WiP miałem zająć się
ekologią. Poniżej przypomnę skrótowo kilka akcji związanych
z ochroną środowiska, jednocześnie rekomendując czytelnikom
bardziej zainteresowanym historią jedyną obszerną książkę, którą
wydał IPN o naszym Ruchu1.
Na początku maja 1986 roku zorganizowaliśmy we Wrocławiu
pierwsze niezależne akcje uliczne w sprawie katastrofy w Czarnobylu. Były to: „siting” koło baru Barbara na Świdnickiej, na który
zjechali się liderzy WiP-u z całej Polski, oraz marsz kobiet z małymi
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dziećmi w wózkach. Tę pierwszą akcję filmowałem z bloku mieszkalnego stojącego naprzeciw demonstracji, w drugiej natomiast
brałem czynny udział. Szedłem z żoną i roczną córką w wózku.
Mimo obaw Służba Bezpieczeństwa (SB) tylko nas filmowała, nie
zatrzymywała.
Inne protesty dotyczyły energii atomowej w Polsce. Manifestacje przeciw budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu
organizowali głównie działacze Ruchu z Trójmiasta. Ja natomiast
w strukturach WiP-u wspierałem m.in. demonstracje przeciwko
lokalizacji budowy elektrowni atomowych w Klempiczu (Puszcza
Notecka). WiP zorganizował wtedy dużą manifestację w Poznaniu, podczas której zatrzymało nas ZOMO (Zmechanizowane
Oddziały Milicji Obywatelskiej – specjalne jednostki do rozbijania
demonstracji). Demonstracje odbyły się w Darłowie nad Bałtykiem oraz w Międzyrzeczu, przeciwko lokalizacji składowiska
odpadów atomowych.
Duże znaczenie dla ochrony środowiska w Polsce miały protesty
WiP-u w sprawie Huty Siechnice, która graniczyła z terenami wodonośnymi Wrocławia i przyczyniała się do zatruwania wody pitnej.
Pierwsza manifestacja w sprawie Siechnic odbyła się w grudniu
1986 roku we Wrocławiu na Rynku. WiP-owcy solidarnie przyjechali z całej Polski: Gdańska, Warszawy, Częstochowy. Protest był
jawny. Zachodnie media, zwłaszcza Wolna Europa, nagłaśniały to
wydarzenie, a więc SB na pewno wiedziała o nim wcześniej. Część
z nas „zwinięto” jeszcze przed protestem, ale większość dotarła
na miejsce. Było nas może piętnastu. Spotkaliśmy się w okolicach
baru Vega, koło pręgierza. Na dworze temperatura sięgała minus
15 °C. Zdążyliśmy jedynie wyjść z bram i rozwinąć transparenty.
Gdy zaczęliśmy skandować nasze hasła, ZOMO i esbecy wysypali się ze wszystkich stron. To nawet trochę śmiesznie wyglądało:
przeciwko garstce młodych ludzi stanęły zbrojne pułki, chyba koło
kilkuset funkcjonariuszy. Usiedliśmy wtedy na śniegu, chwyciliśmy
się pod ramiona i dalej skandowaliśmy w stronę ZOMO i SB, że oni
też piją tę samą, skażoną wodę. Dosyć dużo czasu zajęło milicjantom i esbekom, żeby nas rozłączyć. Następnie powsadzali nas do
milicyjnych suk i – jak zwykle – wylądowaliśmy w komisariacie przy
Łąkowej. Wówczas zatrzymano nas na 24 albo 48 godzin.
W następnym roku zaczęliśmy organizować comiesięczne protesty w sprawie Siechnic, tzw. Czarne Marsze. Odbyło się ich
kilka. Uczestników w czarnych strojach stopniowo przybywało.
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Na początku gromadziło się kilkudziesięciu ludzi, z czasem liczba dochodziła do kilku tysięcy maszerujących po wrocławskim
Rynku. W końcu premier rządu PRL Mieczysław Rakowski podjął decyzję o zamknięciu Huty Siechnice. Był to pierwszy tak
wymierny sukces Ruchu. Pokazywał, że warto walczyć, że „zakłady-truciciele”, nawet w komunizmie, są do pokonania.
Formuła działania wypracowana przy organizacji protestów po
katastrofie w Czarnobylu i w sprawie Huty Siechnice stała się
wkrótce standardem WiP-u. Kolejne nasze protesty dotyczyły
m.in. fabryki sody Solway, Huty Skawina, stosowania azbestu do
ociepleń budynków mieszkalnych, elektrociepłowni na granicy
z Czechosłowacją w Stonawie czy budowy elektrowni atomowej
w Żarnowcu. Scenariusz się powtarzał: protesty były wcześniej
ogłaszane przez osoby podpisujące się swoim imieniem i nazwiskiem, następnie funkcjonariusze MO i SB zatrzymywali nas,
a rzecznicy WiP-u – Jacek Czaputowicz, później Jacek Szymanderski – starali się nagłośnić sprawę przez zachodnie stacje radiowe
i agencje prasowe. Informacje docierały w ten sposób do wielu
obywateli PRL, ponieważ duża liczba osób regularnie słuchała tych
„wrogich” rozgłośni.
Nasze działania były typowe dla demokratycznego państwa.
W PRL stanowiły całkowitą nowość. WiP-owcy zachowywali się
jak w wolnym kraju, świadomie postępowali w zgodzie z zasadą
jawności, nie stosowali przemocy, protestowali w sprawach oczywistych i ważnych dla wszystkich obywateli, obnażając absurdy
systemu. Byliśmy przekonani, że w ten sposób choć trochę przyczyniamy się do erozji „komuny”. Teraz myślę, że tak właśnie było,
a nasz wpływ na przygotowanie zmian okazał się większy, niż
wówczas przypuszczaliśmy.

i ochroną pracowników, głównie problemem skażenia środowiska pracy w socjalistycznych zakładach pracy. Na przełomie lat
1988/1989, podczas ustaleń składów zespołów okrągłostołowych,
Władek rzucił moje nazwisko, o czym zresztą poinformował mnie
z opóźnieniem. Gdy zaczęto do mnie wydzwaniać, byłem – muszę
przyznać – zaskoczony.
Dlaczego w ogóle zorganizowano „podstolik ekologiczny”?
Wydawać by się mogło, że w 1989 roku było znacznie więcej ważniejszych tematów. Dziś rzadko ochrona środowiska i przyrody
zajmuje eksponowane miejsce. Co więcej, ekolodzy są nieuczciwie
atakowani, szkalowani, powszechne są negatywne stereotypy.
Mamy też odgórny regres instytucjonalny – Ministerstwo Środowiska zaczyna przypominać bardziej resort gospodarki, a nie
instytucję centralną mającą chronić środowisko przyrodnicze.
W czasach Okrągłego Stołu podejście do kwestii ochrony środowiska wyglądało inaczej niż dziś. Bezdyskusyjne wówczas było, że
decydując o przyszłym ustroju państwa, trzeba także rozmawiać
o ekologii. 25-30 lat temu nasze środowisko było znacznie bardziej skażone. Jaki zapach miały wtedy ryby z Odry czy Wisły?
Śmierdziały fenolem, nie wolno ich było jeść! Wszyscy doskonale
wiedzieli, że środowisko jest zdegradowane przez system komunistyczny i że naprawa tego stanu rzeczy jest jedną z priorytetowych
spraw. Nikt tego nie kwestionował, toteż mogę powiedzieć, że
w jakimś stopniu było nam wtedy łatwiej działać niż obecnie. Dzisiaj zagadnienie ochrony środowiska może wydawać się już nie tak
pilne, gdyż po latach starań znacznie trudniej zauważyć, że nadal
mamy z tym poważne problemy. Ochrona środowiska i zdrowia
ludzi stale jednak wymaga wielu nakładów i wysiłków.

Mój udział w „podstoliku ekologicznym”

Kim byli solidarnościowi podstolikowcy i o co
im chodziło

Zastanawiam się czasami, czy trafiłem na obrady Okrągłego
Stołu przypadkowo, czy była to jednak konsekwencja wcześniejszych działań. Pracowałem z Władysławem Frasyniukiem, znanym
liderem dolnośląskiej Solidarności. W roku 1987, po odsiedzeniu
kilkuletniego wyroku zasądzonego w konsekwencji „wpadki” podczas stanu wojennego, Władek założył z innymi działaczami jawną
strukturę – Regionalną Komisję Wykonawczą NSZZ „Solidarność”.
Zostałem jej członkiem i aktywistą, wówczas już jako dość dobrze
znany opozycji (i milicji) działacz WiP-u. Zająłem się ekologią

Warto w tym miejscu przywołać skład drużyny Solidarności
stanowiącej zespół negocjacyjny. Zespół ludzi, którzy zjechali z różnych stron Polski, z różnych środowisk, którzy często poznawali
się dopiero na spotkaniach przygotowawczych do rozmów. Naszą
ekipą kierował prof. Stefan Kozłowski, wielki autorytet, autor licznych publikacji z zakresu geologii i ekologii, a także społecznik
broniący przyrody przed nonsensownymi projektami partyjnymi.
Inni uczestnicy byli działaczami NSZZ „Solidarność”, Polskiego Klu-

bu Ekologicznego czy WiP-u. W naszej ekipie znaleźli się również
naukowcy. Wspólnie ustalaliśmy, jakie sprawy są dla nas priorytetowe. „Podstolik ekologiczny” był dosyć zgodny, tym bardziej że po
stronie rządowej siedzieli ludzie niemal jawnie z nami sympatyzujący.
Jedyną kontrowersyjną kwestią była cały czas budowa elektrowni
atomowej w Żarnowcu. W tej sprawie powstał protokół rozbieżności. My uważaliśmy, że Żarnowiec nie powinien być budowany,
strona rządowa uważała, że tę inwestycję należy kontynuować.
Które z uzgodnień uważam dziś za najważniejsze i co z nich
zostało?
Zajmowaliśmy się m.in. gospodarką wodną. Bardzo ważny był dla
nas tzw. zlewniowy system gospodarowania wodami. To wypracowane rozwiązanie znalazło się nawet później w ustawach. Niestety,
jeśli chodzi o podział kompetencji, gospodarka wodna nadal jest
chaotyczna. Wystarczy tylko wspomnieć, że po 25 latach, które
minęły od Okrągłego Stołu, część rzek podlega ministrowi środowiska, a część – marszałkom poszczególnych 16 województw.
Inny ważny postulat dotyczył lasów państwowych, które wówczas
podlegały ministrowi rolnictwa, czyli należały do typowo gospodarczego resortu. Strona rządowa zgodziła się z naszym poglądem, że
lasy są tak cennym zasobem, mają tak wielkie znaczenie dla całego
ekosystemu, że trzeba je przenieść do resortu ochrony środowiska.
I szybko, chyba jeszcze w 1989 roku, już jako posłowie, tak właśnie
zrobiliśmy. Jest tak do dziś, chociaż od czasu do czasu podejmowane są próby sprywatyzowania lasów państwowych.
Ciekawe były również postulaty dotyczące planowania przestrzennego – ważnego instrumentu gospodarczego, mającego duży
wpływ na ochronę środowiska. Niestety, planowanie przestrzenne
jest dla kolejnych rządów uciążliwym problemem, którym władza
nie potrafi się właściwie zająć. Konsekwencją tego jest obecny
wygląd kraju (pod względem gospodarki przestrzennej przypomina strukturą ser szwajcarski). Zresztą większość gmin cały czas nie
ma nawet aktualnego planu. Panuje prawie całkowity chaos.

WiP-owiec posłem i ministrem
Po Okrągłym Stole kandydowałem z rekomendacji Solidarności
w wyborach do Sejmu i zostałem jednym z posłów Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego, następnie Unii Demokratycznej i Unii
Wolności. Założyliśmy parlamentarną Frakcję Ekologiczną, później
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Forum Ekologiczne. Byłem posłem cztery kadencje, co stanowi
w sumie 12 lat pracy w Sejmie, w tym 2,5 roku jako wiceminister
środowiska. Przez dwie kadencje byłem też wiceprzewodniczącym
Komisji Ochrony Środowiska.
Pracowaliśmy głównie nad ustawami tworzącymi system praw
ochrony środowiska. Czuję się „ojcem” wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska (WFOŚiGW). Na początku lat 90. jako sprawozdawca przeforsowałem ustawę o nadaniu im osobowości
prawnej i uspołecznieniu nadzoru. Reformy te przeszły niewielką
ilością głosów. Do tej inicjatywy przekonałem nawet Leszka Balcerowicza, choć nie lubił on „parabudżetowych” funduszy. Instytucja
WFOŚiGW cały czas funkcjonuje, stanowiąc istotny element systemu finansowania ochrony środowiska w regionach.
Warta przypomnienia jest też, zainicjowana przez Forum Ekologiczne Unii Wolności, akcja „Ekologia w Konstytucji” oparta
m.in. na publikacji Instytutu na rzecz Ekorozwoju „Ile miejsca dla
ochrony środowiska w nowej konstytucji”. Przy wsparciu społecznym i dużej pomocy Andrzeja Obalskiego oraz kolegi i senatora
Janusza Okrzesika udało się zebrać kilkadziesiąt tysięcy podpisów
oraz namówić Komisję Konstytucyjną Parlamentu do wprowadzenia bardzo postępowych zapisów w nowej Konstytucji RP, łącznie
z przyjęciem w art. 5. zasady zrównoważonego rozwoju.
W rządzie AWS-UW pełniłem funkcję sekretarza stanu. Wraz
z moim zespołem „odkurzyłem” przygotowany przez poprzedników program współpracy ministerstwa z organizacjami
pozarządowymi. Wprowadziliśmy go w życie rozporządzeniem
ministra środowiska. W trakcie naszej kadencji program ten funkcjonował całkiem prężnie.
Także możliwość pomocy inicjatywom lokalnym dawała mi wiele satysfakcji. Bywało, że pomagałem w projektach, nad którymi
urzędnicy nie mieli czasu się pochylić. Tak było m.in. przy inicjatywie zbudowania fokarium na Helu.
Swoją pracę w ministerstwie wspominam jako trudny okres.
Części planów nie udało się zrealizować. Próbowałem na przykład
reformować gospodarkę wodną, za którą byłem odpowiedzialny.
Wraz ze współpracownikami przygotowaliśmy dobrą ustawę, ale
niestety zwyciężyło lobby betonowe, zwolennicy regulacji i prostowania rzek. Po roku pracy nad reformą i projektem ustawy
odebrano mi kompetencje w zakresie gospodarki wodnej, a całą tę
kwestię wyjęto z zakresu zadań resortu środowiska i przekazano
26

PRZEZ EKOLOGIĘ DO WOLNOŚCI

Ekologia złem koniecznym?
Zdawać by się mogło, że naturalnym obszarem działania ruchu ekologicznego jest prowadzenie akcji
edukacyjnych, podejmowanie interwencji w przypadkach występującego zagrożenia elementów
środowiska oraz uczestniczenie w konsultacjach tam,
gdzie jest to wymagane przez prawo bądź wynika
z dobrej woli instytucji lub inwestora. To wszystko
odbywa się jakby obok „prawdziwego świata”, w którym wszystkie wymienione działania mają niewielkie
znaczenie, a liczy się głównie to, by przy jak najniższych poniesionych nakładach możliwie najwięcej
uzyskać z dostępnych zasobów; ekologię traktuje się
jak zło konieczne.
Trudno jest zmienić takie podejście, szczególnie
przy niskiej świadomości polskiego społeczeństwa,
które powoli dojrzewa do rozumienia ekologii
i wciąż wykazuje niewielką aktywność obywatelską.
Tymczasem – tu zwracam się do ekologów – trzeba
będzie przyspieszyć i zadbać o przekaz. Wobec ekologicznych i społecznych zagrożeń wynikających
ze wzrastającej presji na środowisko, międzynarodowy ruch ekologiczny staje się bowiem głosem
rozsądku, krytykiem dzisiejszych strategii rozwoju, a nie tylko propagatorem „zielonych” rozwiązań.
Obecnie kluczową sprawą jest pokazanie, że ekologia to nie kwestia indywidualnych preferencji czy
mody, a racjonalny sposób obchodzenia się z otaczającym nas światem, stawianie na pierwszym
miejscu celów długookresowych, a nie krótkoterminowych korzyści.

gicznym EKO-UNIA. Wbrew różnym „krzykaczom” nazywającym
nas ekoterrorystami i oszołomami, większość pracy w organizacjach ekologicznych to konstruktywne działania. Realizujemy
różne projekty o charakterze lokalnym i międzynarodowym.
Chronimy łąki i motyle, dając pracę rolnikom, angażujemy się
w rozwój obszarów wiejskich, rozwój rolnictwa ekologicznego,
edukujemy w zakresie ekologii młodzież i dorosłych, wspieramy
ochronę Morza Bałtyckiego (a jednocześnie interesy rybaków
i konsumentów ryb), działamy na rzecz ochrony klimatu i transformacji energetycznej. Oczywiście, pomagamy też w protestach,
czasem sami protestujemy. Ale dziś bardziej działamy na gruncie prawa ochrony środowiska, odwołując się do przestrzegania
procedur i jakości takich dokumentów, jak np. raporty oddziaływania na środowisko. Możemy działać w taki sposób, bo w kraju

jest na pewno więcej wolności i pokoju niż 25 lat temu.
Czy jesteśmy zadowoleni z tego, co jest? Niestety nie! Polityka polska jest oderwana od potrzeb społeczeństwa, niewrażliwa
na postulaty różnych grup społecznych. Partie mają charakter
wodzowski, są scentralizowane. Zjawisko pseudokonsultacji społecznych zastępuje autentyczne kontakty. Partia Zieloni, którą
współtworzyłem, wciąż ma szansę na odświeżenie polskiej polityki, ale musi pokonać bariery organizacyjne i wielkości poparcia
społecznego. Media są stabloidyzowane i deformują obraz rzeczywistości; często skupiają się na nieistotnych sensacjach, nie
poświęcając czasu antenowego ważnym kwestiom. To są nowe,
prawdziwe wyzwania powstające w trakcie budowy demokracji.
A trzeba pamiętać, że ten proces cały czas trwa i mamy wciąż wiele do zrobienia przy tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego.

1 Anna Smółka-Gnauck, Między wolnością a pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój”, Warszawa 2012.

Jan Chudzyński – ur. w 1986 r., ekonomista, członek
Młodzieżowej Sieci Klimatycznej.

bezpośrednio kancelarii premiera. Wielu uważało, podobnie jak ja,
że to przeniesienie oznacza jedynie rozbijanie centralnej struktury
zarządzania i odpowiedzialności w państwie.

Społeczeństwo obywatelskie – powrót do korzeni
Po wygaśnięciu mandatu poselskiego wróciłem do ruchu
ekologicznego. Od 13 lat pracuję i działam w Stowarzyszeniu Ekolo-

Blokada w ramach akcji „Tama Tamie”, czyli przeciwko budowie zapory w Czorsztynie.
Fot. Archiwum Klubu Gaja
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Fundamenty polskiego
Domu, czyli Kościół
i ekologia
Stanisław Jaromi OFM Conv
Dr Stanisław Jaromi OFM Conv – ur. w 1963 r., filozof, wieloletni delegat franciszkanów ds. sprawiedliwości, pokoju i ochrony stworzenia,
szef Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu; zajmuje się sprawami dialogu pomiędzy nauką i wiarą, kulturą i duchowością, chrześcijańską wizją świata i różnymi nurtami ekofilozofii; przewodniczący Franciszkańskiego Towarzystwa Naukowego i redaktor portalu Święto
Stworzenia.

Zapomniany List pasterski
Wspominając polski przełom demokratyczny sprzed 25 lat,
chcę przypomnieć pewien zapomniany fakt. Otóż tak się złożyło, że wydarzeniom czerwcowym 1989 roku towarzyszył jeden
z najważniejszych dokumentów polskiego Kościoła poświęcony tematyce ekologicznej. Długo przygotowywany tekst został
zatwierdzony na Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski na Jasnej
Górze 2 maja 1989 roku i był ogłoszony w kościołach w niedzielę
11 czerwca jako List pasterski Episkopatu Polski na temat ochrony
środowiska. Tymczasem „historia przyśpieszyła” i ów tekst został
szybko zapomniany ze względu na wydarzenia, których rocznicę
wspominamy. Warto go jednak przypomnieć, zwłaszcza że wśród
motywów jego ogłoszenia wymieniono „odczuwalne dziś coraz
bardziej zagrożenie na skutek dewastacji środowiska”. W liście
sformułowano to tak:
Kościół jest zawsze blisko ludzkich spraw, więcej,
pragnie być w ich centrum. Niepokój człowieka jest niepokojem Kościoła. To właśnie skłania nas, aby podjąć
dziś złożony i trudny problem ekologiczny… bowiem
sprawa dotyczy nas wszystkich i jest niesłychanie ważna i pilna. Ważna – chodzi bowiem o same fundamenty
naszego istnienia, naszego polskiego Domu, o zdrowie
i życie. Pilna – gdyż na tej płaszczyźnie zarysowały się
28

groźne pęknięcia, które w konsekwencji doprowadzić
mogą do zniszczenia samych podstaw egzystencji
Narodu. Niektórzy mówią dziś wręcz o kryzysie czy
katastrofie ekologicznej.
Czy dzisiaj ktoś jeszcze myśli takimi kategoriami? Wtedy te słowa odzwierciedlały dość powszechne stanowisko, że problem
ekologiczny jest „sprawą niesłychanie ważną i pilną”, dotyka fundamentów naszego istnienia, ale też jest „złożony i trudny”.
W dokumencie episkopatu z 1989 roku podjęto próbę oceny
sytuacji ekologicznej Polski, konkludując:
Zły stan środowiska w Polsce powodują zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby. W rezultacie giną lasy,
obumierają parki narodowe. Wiele uzdrowisk zatraca
swój charakter ośrodków leczniczych i regenerujących
ludzkie siły. Tracimy wybrzeże Bałtyku i okolice jezior
jako miejsca rekreacji i wypoczynku. Niszczeją pomniki narodowej kultury ze starym Krakowem na czele.
Zaśmieca się krajobraz przez przypadkowe rozwiązania
architektoniczne. Produkowana żywność w dużej mierze
nie odpowiada wymaganej jakości. Coraz bardziej odczuwa się deficyt wody. Oto zaledwie zasygnalizowane
zagrożenia, które godzą w człowieka, w jego podstawowe prawo do życia w zdrowym środowisku.

Ekologiczny rachunek sumienia
Był to wstęp do swoistego rachunku sumienia o wymiarze
społecznym i indywidualnym oraz do ukazania sprawy w aspekcie moralnym. Nie zawahano się wprowadzić kategorii winy
i powiedzieć, że „istnieje ciężki grzech przeciwko środowisku
naturalnemu obciążający nasze sumienia, rodzący poważną
odpowiedzialność przed Bogiem-Stwórcą”. Chcąc pokazać źródła
zła, autorzy listu odwołali się do encykliki Jana Pawła II „Sollicitudo rei socialis” (1987), cytując m.in. jej słowa: „za określonymi
decyzjami, pozornie dyktowanymi jedynie przez racje gospodarcze lub polityczne, kryją się prawdziwe formy bałwochwalczego
kultu: pieniądza, ideologii, klasy, technologii” (SrS 37). Podjęli też
próbę zastosowania ogólnego, społecznego nauczania Kościoła do konkretnych, polskich warunków i ukazania możliwości
poprawy sytuacji ekologicznej naszego kraju. Niektóre oceny
wydają się ciągle aktualne:
Wobec rodzącej się energetyki jądrowej trzeba jeszcze
raz dokładnie rozważyć, czy jest nam naprawdę niezbędna, a – co najważniejsze – czy jesteśmy w stanie
tak opanować jej technologię, by ustrzec kraj od potencjalnego skażenia znanego nam zresztą z niedawnej
przeszłości. Obawy i protesty społeczeństwa w tej kwestii zasługują w pełni na uwagę i respekt władzy oraz na
rzeczywisty dialog nacechowany troską o przyszłość,
ogólne dobro i bezpieczeństwo.
List kończył się apelem do wszystkich odpowiedzialnych za
stan środowiska, by „w imię wspólnego dobra podejmować
decyzje, które zahamują lawinowy proces degradacji i zapoczątkują proces jego odbudowy”. Wspomniano o tzw. małej
ekologii, zwracając uwagę na problem śmieci w górach i lasach
czy troskę o zieleń wokół domów i mieszkań. Było też wezwanie o wychowanie dzieci w szacunku dla przyrody, a jako wzór
postępowania pokazano patrona ekologów św. Franciszka
z Asyżu.
Wspominam obszernie ten dokument nie tylko ze względu na
jego treść. Wydaje się, że dość dobrze odzwierciedlał niepokoje
wszystkich zaangażowanych w problematykę ekologiczną. Był
też zwieńczeniem doskonałej współpracy ludzi Kościoła, przyrodników i działaczy ekologicznych w latach 80. XX wieku. Czy

ktoś już opisał ówczesne inicjatywy proekologiczne realizowane
choćby w klasztorach franciszkańskich? A było ich przynajmniej
kilkanaście… Powstawały, gdy ludzie różnych środowisk, goszcząc u franciszkanów, debatowali o wielkiej ekologii, studiowali
naukę Kościoła na te tematy, poznawali inspiracje franciszkańskie
i szukali rozwiązań trudnych problemów.

Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu
Dynamika zmian ostatniego ćwierćwiecza w Polsce sprawiła,
że dziś między działaczami ekologicznymi a liderami katolickimi
panuje raczej nieufność. Z licznych inicjatyw obywatelskich istniejących 25 lat temu i łączących oba środowiska został jedynie
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). Z tą organizacją
jestem blisko związany; podczas spotkań i działań REFA towarzyszy mi świadomość, iż są one rzadką okazją do wspólnej pracy,
modlitwy i dyskusji zawodowych ekologów, działaczy ruchów
ekologicznych, nauczycieli, pedagogów, różnych pasjonatów oraz
braci franciszkanów. Jak wspaniale wzbogaca to nas wszystkich!
Misję REFA dobrze wyrażają słowa: „Być katolikiem wśród ekologów i ekologiem wśród katolików”.
Dla uczestników REFA ważnym zadaniem na obecne czasy jest
stałe zwracanie uwagi członkom wspólnoty Kościoła w Polsce na
potrzebę podejmowania działań proekologicznych oraz kształtowanie postawy szacunku do stworzenia. Niemniej ważne są też
różne formy edukacji mające na celu objaśnienie przyrodnikom
i działaczom ekologicznym podstaw chrześcijańskiej ekologii.
I jedno, i drugie zadanie jest trudne i długofalowe. Mimo trudności odnotowujemy pozytywne rezultaty.
I tak na przykład, oficjalny program duszpasterski Kościoła
w Polsce, wydawany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, w 2008 roku uznał REFA za nowoczesny
i ewangeliczny przykład troski o życie przyrody. Program zachęcał do wprowadzenia szeroko rozumianej troski o życie do działań
katechetycznych, kaznodziejskich, rekolekcyjnych i innych o charakterze duszpasterskim. „Otoczmy troską życie” – to hasło
naszego programu, stwierdził przewodniczący komisji abp Stanisław Gądecki.
Trzeba podkreślić, że nie chodzi tu o wąsko rozumianą obronę
życia nienarodzonych ani o zagrożenia życia ludzkiego, chociaż
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nie można oczywiście tych problemów pominąć. Misją REFA jest
troska o wszystkie formy życia, które wyszły z rąk Stwórcy. W tej
szerokiej perspektywie arcybiskup i obecny przewodniczący
episkopatu widzi troskę o życie fizyczne, psychiczne i duchowe
człowieka oraz o życie całego środowiska naturalnego.
Ponad 350-stronicowa książkowa edycja programu duszpasterskiego nakreśla jego schemat oraz zawiera liczne materiały
i projekty pomocne w jego realizacji. Jest tam także prezentacja
Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu. W podsumowaniu
czytamy:
Niewątpliwie idee REFA nie są obszarem zamkniętym
na nowe inspiracje i działania o charakterze religijnym,
społecznym i ekologicznym. Dotychczasowe, długofalowe projekty i akcje w ponad 25-letniej działalności
REFA pokazały właściwy kierunek chrześcijańskiej troski o przyrodę. Działalność Ruchu ma nie tylko
przyszłość, ale także jest bardzo potrzebna z punktu
widzenia społeczno-ekologicznego zaangażowania
Kościoła i z punktu widzenia duchowego umocnienia
ekologicznych celów i dążeń przyrodników skupionych
w proekologicznych stowarzyszeniach i organizacjach
świeckich. Wspólnym mianownikiem tych idei jest
franciszkańskie otwarcie na przyrodę i duchowy dialog z całym stworzeniem, które św. Franciszek nazwał
braćmi i siostrami. Nie tylko chrześcijańska i franciszkańska teologia stworzenia, ale i etyka, ochrona i troska
o środowisko naturalne jest w centrum zainteresowania
człowieka, a narzędziem do poznawania świata przyrody
oraz do ratowania zagrożonego środowiska może być
ciągle aktualna myśl świętego z Asyżu1.

Chrześcijańskie inspiracje
Obserwujemy obecnie wzrost zainteresowania działaczy
ekologicznych i przyrodników chrześcijańskimi inspiracjami
w ekologii. Nasze publikacje są obecne w takich pismach jak
„Aura”, „Eko i My”, „Dzikie Życie” czy „Eko Arka”. REFA współpracuje z Koalicją Klimatyczną, bierze udział w spotkaniach
rolników ekologicznych, akcjach ochrony przyrody, projektach dla zrównoważonego rozwoju i bioróżnorodności oraz
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w naukowych konferencjach rozwijających refleksję bioetyczną i ekofilozoficzną. Wszechstronnemu dialogowi służą nasz
„Zielony Zeszyt REFA” oraz portal Święto Stworzenia. Cenną
popularyzacją tematyki była książka „Eko-book o eko-Bogu”
przygotowana przez red. Michała Olszewskiego jako wywiad

Żabka czy człowiek?
W Polsce wiele rozmów na temat ekologii kończy się
pytaniem: „Ale co jest ważniejsze: żabka czy człowiek?” Pytanie jest oczywiście retoryczne. Jednakże
wskazywana alternatywa jest fałszywa. Jeśli żabki
wyginą – z powodu brudnej wody, zniszczenia siedlisk
czy postępujących zmian klimatu, będzie to sygnałem
ostrzegawczym dla nas, ludzi.
Zadaniem ruchu ekologicznego jest pokazywanie
prawdziwych alternatyw. Taką alternatywą jest
model rozwoju, który zamiast opierać się na rozdętej
konsumpcji, służy zaspokajaniu potrzeb przy równoczesnym poszanowaniu wymagań środowiska.
Ekolodzy wskazują też pułapki dotychczasowego rozwoju – koszty, jakie płaci środowisko, a wraz z nim my
wszyscy za bezmyślną ingerencję w procesy środowiskowe. Na poziomie globalnym są to m.in. zmiany
klimatu i towarzyszące im anomalie pogodowe, na
poziomie lokalnym – powodzie, smog, degradacja
gleby i inne. Takie szkody często są nieodwracalne
w przewidywalnym czasie.
Organizacje ekologiczne i ruchy zielonych w Polsce
prowadzą działania na wszystkich szczeblach – od
podstawowej edukacji społeczeństwa, przez szkolenia dla biznesu i urzędników, przygotowywanie
strategicznych raportów rozwoju kraju i włączanie się
w procesy legislacyjne, aż do upominania się o prawa
środowiska na drodze sądowej. Nie robimy tego tylko dla przysłowiowej żabki, robimy to dla dobra ludzi,
środowiska i naszego kraju.
Ilona Jędrasik – ur. w 1985 r., działaczka i publicystka
ekologiczna, aktywna w Koalicji Klimatycznej,
aktualnie rzeczniczka Fundacji „ClientEarth Poland”;
koordynatorka projektu „Green Alternative for Caucasus”
(2009).

Spotkanie Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.
Fot. Archiwum REFA
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rzeka z przewodniczącym REFA.
Dominuje jednak poczucie, że więcej nas dzieli, niż łączy. Zdajemy sobie sprawę, że próbując budować integralną, chrześcijańską
wizję stworzenia, nie możemy pominąć kontekstu współczesności,
tj. naszej obecnej wiedzy na temat przyrody i kryzysu ekologicznego,
refleksji nad zjawiskami społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi czy uwarunkowań lokalnych. Szczególnie ważny dla realizacji
chrześcijańskiej wizji jest odpowiedni klimat intelektualny. Zanieczyszczenie środowiska intelektualnego przez ignorowanie prawdy
i odpowiedzialności moralnej, zredukowanie sfery duchowej i lekceważenie religii tworzą klimat niesprzyjający współpracy. Bardzo
trudne staje się budowanie bioetyki, ekofilozofii czy teologii stworzenia. Oto dlaczego – naszym zdaniem – liczne ekologiczne
wypowiedzi papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI czy Franciszka,
biskupów z różnych części świata, zakonów czy gremiów ekumenicznych nie wzbudzają w Polsce należytego zainteresowania.

Jan Paweł II o ekologii
Czy pamiętamy chociażby wspaniałe słowa Ojca Świętego Jana
Pawła II, wypowiedziane w roku 1999 w Zamościu? Zaskoczył
tam wielu słuchaczy, poświęcając swoje przemówienie głównie
kwestii ekologicznej. Przypomnijmy sobie kilka myśli:
Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie
wschodnie od Białostockiej aż do Zamojskiej, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie
ten szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tu
z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi
szczególnie znajomo, po polsku. A wszystko to świadczy
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o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odkupieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata.
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie
dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię,
niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!2
Papieskie przesłanie zostało skierowane wprost do Polaków.
Trudno zbadać, na ile zatroskanie Jana Pawła II o polską przyrodę
i ochronę życia wpłynęło na wzrost odpowiedzialności za świat,
w którym żyjemy, i na bezpośrednie zaangażowanie katolików
w ekologię. Jest trochę działań podejmowanych przez parafie,
klasztory, ruchy i stowarzyszenia kościelne; są akcje duszpasterskie czy działania edukacyjne, instalowane są różnorakie
urządzenia proekologiczne.

Wspaniałe dziedzictwo
Wydaje się jednak, że to ciągle mało. Według mnie częsty brak
zaangażowania, a nawet zainteresowania ekologią i ochroną
przyrody, wynika z tego, że brakuje w Polsce powszechnej świadomości wspaniałego dziedzictwa przyrody, jakie posiadamy.
Przyroda, krajobraz i zasoby naturalne – oto bogactwo, z którego
powinniśmy być dumni i robić wszystko, aby je zachować. Tym
bardziej, że żyjemy w kraju, w którym (przez cały splot wydarzeń
historyczno-politycznych z dwiema wojnami światowymi na czele) wiele naszych dóbr kultury przepadło na zawsze.
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu rozwija kampanię
edukacyjną „Czyńcie sobie ziemię kochaną!” i propaguje idee
dobra wspólnego, solidarności i odpowiedzialności w stosunku
do wszelkiego stworzenia. Towarzyszy wszystkim, którym bliskie
jest takie myślenie.

1 Komisja Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, „Otoczmy troską życie”. Kościół niosący Ewangelię Nadziei. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010.
Rok 2008/2009, wyd. św. Wojciecha, Poznań 2008, s. 354.
2 Jan Paweł II, Homilia podczas Liturgii Słowa, Zamość 12.06.1999 r., [w:] L’Osservatore Romano, wyd. pol., nr 8(215)1999, s. 70-72.
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„Serwis Ochrony
Środowiska” – 28 numerów
Anna Kalinowska
Dr Anna Kalinowska – ur. w 1946 r., dyrektor Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka
wielu książek na temat ochrony środowiska oraz książek dla dzieci. Pełniła także funkcje w CCMS/NATO oraz organizacjach ekologicznych, jak Regionalne Centrum Środowiskowe dla Europy Srod. i Wsch. czy Światowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN). „Człowiek Roku
Polskiej Ekologii 2002”, odznaczona m.in. za Zasługi dla Ochrony Środowiska oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Moje początki w „niezależnej ekologii”
Bezrtęciowej rybki, nieradioaktywnych grzybków,
indyka bez hormonów i antybiotyków,
a po tym wszystkim ziółek bez ołowiu na wodzie
bez fenolu
życzy Drogim Czytelnikom
Redakcja „SOS”
(jemioła na zdrowym ciele socjalistycznego społeczeństwa)
Takie „ekologiczne” życzenia na święta Bożego Narodzenia
1988 roku składał zespół redakcyjny „Serwisu Ochrony Środowiska”, czyli podziemnego Biuletynu Agencji Informacji o Dewastacji
Środowiska (o ponurym akronimie AIDŚ).
Biuletyn, w skrócie zwany „SOS” – co w założeniu miało kojarzyć
się z wezwaniem na ratunek – działał już wtedy od dwóch lat,
a jego założyciele czuli się częścią niezależnego społeczeństwa
„drugiego obiegu”. W imieniu tych, którzy w ramach niezależnych
działań zajęli się ochroną środowiska, „SOS” donosił:
Informujemy, szperamy w terenie, rozgłaszamy skandale,
organizujemy spotkania mieszkańców, zbieramy podpisy,
przywiązujemy się do kominów, urządzamy demonstracje
przeciw, rozsypujemy ulotki. My – społecznicy, opozycja,
przerażeni stanem zdrowotności społeczeństwa lekarze,
matki drżące o zdrowie dzieci, naukowcy – czyli mniej

lub bardziej zorganizowani Niezależni Ekolodzy. Ale gdy
wszystko nadal kopci, truje i emituje, przychodzą zwątpienia. Czy to coś zmieni, czy warto, czy nie są to tylko
kolejne działania pozorne dla wyładowania emocji i odkurzenia sumienia? A jednak coś drgnęło. Zapadła decyzja
o zamknięciu Huty Siechnice.
Warto teraz przedstawić historię „Serwisu” od początku. Jako
ekolog z zamiłowania i z zawodu zajmowałam się skażeniami
środowiska i wraz kolegami po fachu znaliśmy wiele zatrważających faktów o stanie środowiska w Polsce. Zaczęło się je ujawniać
w krótkim okresie Solidarności (1980-1981), ale po ogłoszeniu stanu wojennego cenzura znowu wycinała informacje na ten temat.
Przecież ekologiczne problemy to tylko ponura rzeczywistość
kapitalizmu… Kiedy więc po 13 grudnia 1981 roku kształtowała
się działalność opozycyjna, a mnie w nią dość mocno „wessało”,
zaczęło mi brakować w podziemiu niszy poświęconej ekologii.
Okazja przydarzyła się niebawem, gdy w 1983 roku niezależny
Ośrodek Myśli Politycznej Consilium „Pro Patria” zaproponował mi
opracowanie raportu o stanie i problemach środowiska w Polsce.
Trzeba było dotrzeć do informacji, niepublikowanych dokumentów,
w pełnej konspiracji skontaktować się ze specjalistami z różnych
dziedzin. W końcu w 1984 roku wydawnictwo Przedświt wydało
w drugim obiegu raport „Polska lat osiemdziesiątych. Stan śro33
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dowiska przyrodniczego”, w serii Zeszytów Edukacji Narodowej.
We wstępie przygotowanym przez Consilium „Pro Patria” znalazły
się słowa, które brzmią aktualnie, gdy czyta się je równo 30 lat
później, w wolnej Polsce, ale nie całkiem wolnej od ekologicznych
problemów:
Jedna masowa, dobrze przemyślana akcja na rzecz środowiska, konsekwentnie doprowadzona do pomyślnego
finału – niezależnie, czy byłaby legalna, półlegalna, czy
nielegalna – mogłaby przynieść Polsce znacznie większe,
wymierne korzyści niż oparte na myśleniu wyłącznie
w kategoriach „oporu” i „odmowy” utarczki z władzami
dotyczące często – w skali historycznej – spraw drugorzędnych. Powiemy jeszcze i to, że akcja taka mogłaby
znacznie bardziej niż wydawanie oświadczeń przyczynić
się do zintegrowania społeczeństwa oraz do wyzwolenia
nowych rezerw tej energii społecznej, która w ciągu kilkunastu miesięcy pozwoliła nam żyć z godnością.

Polak Węgier – dwa bratanki (ekologiczne)
Taka myśl sprawdzała się właśnie na Węgrzech, gdzie tropem
akcji ekologicznych poszli moi koledzy po fachu. Dowiedziałam
się z Wolnej Europy o powstaniu na Węgrzech opozycyjnej grupy
naukowców protestującej przeciw wspólnym planom komunistycznych władz Czechosłowacji i Węgier dotyczącym wybudowania
na Dunaju dwóch potężnych zapór w miejscowościach Gabcikovo na Słowacji (w ówczesnej Czechosłowacji) i Nagyamaros na
Węgrzech. Powstanie takiej opozycyjnej, zorganizowanej działalności ekologicznej było dla nas szalenie inspirujące, gdyż wśród
„konspiry” w Polsce nie było odpowiednika. Niebawem z pomocą mieszkającego w Polsce Węgra Ákosa Engelmayera (zaraz po
upadku komunizmu został ambasadorem Węgier w Polsce) udało
mi się nawiązać kontakt z członkami grupy Duna Kor (Krąg Dunajski). Trzeba przypomnieć, że na ekologiczne i finansowe zagrożenia
wynikające z budowy zapór jako pierwszy zwrócił uwagę biolog
Janos Varga, redaktor naukowego wydawnictwa, a Duna Kor za
działania mające zatrzymać budowę absurdalnej inwestycji został
uhonorowany przyznawaną w Szwecji nagrodą Right Livelihood.
Oczywiście, nie było nawet śladu wiadomości o tym w polskich
oficjalnych mediach. Zostałam zaproszona do Budapesztu. Spo34
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tkanie z działaczami Duna Kor wywarło na mnie wielkie wrażenie.
Między mną a Janosem Vargą błyskawicznie „zaiskrzyło” – jak to
między biologami – i po zebraniu wyruszyliśmy na długi spacer
po nocnym Budapeszcie, snując plany działania (jak się wydawało wtedy, z kategorii science fiction) w wolnych od komunizmu
krajach. Dla Janosa nie ulegało wątpliwości, że sprawy środowiska
były na drodze do wolności bardzo ważne, bo decydujące o zdrowiu i warunkach życia narodu.

Jak stworzyć zespół, czyli początek „SOS”
Spotkanie z grupą Duna Kor było dla mnie impulsem, by korzystając z różnych kontaktów nawiązanych podczas pracy nad
Raportem, skrzyknąć grupkę osób, które chciałyby uczestniczyć w naukowej opozycji ekologicznej. Trzeba przyznać, że nasz
zespól konstytuował się nie tylko drogą znajomości zawodowych, ale i towarzyskich. Biologa Krzysztofa Turlejskiego i fizyka
Izę Brodacką poznałam jeszcze przy przygotowywaniu Raportu,
podobnie Alinę Segit. Ornitolog Bolesław Jabłoński to starszy
kolega z Uniwersytetu Warszawskiego. Z Jolantą Fortini, geografem i klimatologiem z Instytutu Kształtowania Środowiska,
łączyły nas wspólne działania w Komitecie Pomocy Bliźniemu
przy parafii św. Krzysztofa w Podkowie Leśnej.
Najpierw, jako zespół specjalistów, zbieraliśmy informacje i przygotowywaliśmy artykuły do różnych pism drugiego obiegu, np. KOS-a,
potem zapadła decyzja, by stworzyć własny biuletyn. W drodze
głosowania wybraliśmy tytuł „Serwis Ochrony Środowiska”.
Dalsi współpracownicy „Serwisu” pojawiali się dzięki znajomościom w kręgach specjalistów oraz dzięki szczęśliwym
przypadkom, jak poznana na nartach para pracowników sanepidu z Krakowa – Jana i Maciek. To od nich pochodziły tajne
instrukcje dla sanepidu, w myśl których nie publikowano danych
wskazujących na przekroczenie poziomu skażeń, a tylko wartości
uśrednione (chodziło o to, by próby z miejsc czystych zaniżały wynik). Po nitkach znajomości, niczym dziennikarze śledczy,
docieraliśmy do różnych informacji, które zatrzymywała cenzura.
Oczywiście, zawsze istniało ryzyko, że trafi się na osobę niechętną bądź dezinformującą albo nawet mogącą donieść gdzie trzeba;
obawialiśmy się tego, ale jakoś nigdy nie zawiodła nas intuicja,
z kim można pracować i komu można zaufać.

Dzień jak co dzień
Mimo całkowicie społecznej pracy redakcji i współpracowników (nie myślało się wtedy o honorariach autorskich) i własnym
finansowaniu deficytowej herbaty (pitej nieumiarkowanie w czasie redakcyjnych spotkań) wydawanie „Serwisu” wymagało sporo
nakładów. Kosztowny był druk i z trudem zdobywany papier.
Pożal się Boże, co to był za papier – szorstki i dziś już całkowicie
pożółkły, kruszący się (bynajmniej nie ze względu na ekologię).
Z powodu oszczędności druk był mikroskopijny, a na dokładkę
rozmyty przez kiepskie powielacze. Dziś dawnych numerów „Serwisu” nie jestem już w stanie czytać. Starość, starość…, ale też
i względy estetyczne to powodują, bo nieatrakcyjność takiego
wydania przykro kontrastuje z luksusową szatą dzisiejszych czasopism poświęconych środowisku.
Do kogo „SOS” docierał? Ze względu na zainteresowanie nakłady
stawały się z numeru na numer większe; wahały się, zależnie od
aktualnych możliwości finansowych i możliwości zdobycia papieru, od 500 do 1000 egzemplarzy. Ponieważ niemal każdy z nas
był równocześnie zaplątany w różne inne formy działalności podziemnej, mogliśmy korzystać z różnorodnych dróg kolportażu,
a także miejsc druku i zdobywania papieru. Oprócz zaopatrywania
w „SOS” kolegów z Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza biologów, dzięki mojej współpracy z wydawnictwem Przedświt część
nakładu trafiała do kolporterów tego wydawnictwa; inna część
rozchodziła się poprzez kanały kolportażowe Komitetu Pomocy Bliźniemu i dzięki jego kontaktom egzemplarze docierały do
wielu prominentnych działaczy opozycji i podziemnych publicystów. „Serwis” trafiał regularnie do Komisji Krajowej Solidarności
oraz do redakcji głównych pism drugiego obiegu, które często
cytowały nasze informacje, a czasem zamieszczały przedruki.
Sama woziłam „SOS” wraz z inną bibułą na Śląsk, gdzie informacje o zatrważającym stanie środowiska przyjmowane były ze
zrozumiałym zainteresowaniem, oraz do Poznania na Seminaria
Ekologiczne organizowane w kościele Dominikanów.
Wracając do kosztów druku, papieru i kolportażu – nieco środków dostarczała sprzedaż wśród chętnych czytelników. Podwójny
numer kosztował 80 złotych, ale liczba gratisów znacznie przeważała liczbę egzemplarzy z ceną. Od czasu do czasu zdarzali się
sponsorzy, jak np. antykomunistyczny producent majonezów czy

przedstawiciel innego drobnego biznesu. Pewna starsza pani ofiarowała kilka ryz papieru zachomikowanego pod kanapą. Bywały
też i małe zastrzyki z opozycyjnych źródeł.
Nieocenioną rolę odgrywał Marek Saternus, wożąc maszynopisy
do drukarni, przywożąc z niej gotowy nakład, skłaniając sobie tylko
znanymi sposobami drukarzy do prac społecznych i cudem zdobywając papier. Funkcję społecznej maszynistki pełnił często Marek
Karolewski młodszy kolega z Zakładu Ekologii, który łamiąc zasady
konspiracji, przepisywał teksty na służbowej maszynie do pisania.

O czym pisano w „SOS”
Jeśli chodzi o poruszane tematy, to dominujące były wtedy sprawy skażeń środowiska wynikające ze struktury przemysłu, jaka
wypadła nam w ramach RWPG, starych technologii oraz beztroski lub cynizmu władz. W oficjalnej prasie tych informacji nie było
(cenzura czuwała), za to „Serwis” – mając coraz lepiej rozwiniętą
sieć informatorów – często zdobywał materiały u źródła. Informowaliśmy też o działaniach innych niezależnych osób i organizacji
z różnych regionów Polski, np. o akcjach Ruchu „Wolność i Pokój”,
które doprowadziły m.in. do zamknięcia Huty Siechnice.
Dość regularnie uczestniczyłam w spotkaniach Wielkopolskiego
Seminarium Ekologicznego w Poznaniu; sprawozdania publikowałam
w naszym „Serwisie”, cytując także teksty z niezależnego Wielkopolskiego Informatora Ekologicznego. To właśnie w Wielkopolsce
silny był ruch społecznego protestu wobec budowy elektrowni
jądrowej w Klempiczu czy składowiska odpadów radioaktywnych
w fortach w Międzyrzeczu. Temat skażeń radioaktywnych nabrał
szczególnego znaczenia po katastrofie w Czarnobylu w 1986 roku,
kiedy pokrętna polityka informacyjna władz spowodowała dodatkową panikę; oficjalnym informacjom ostatecznie przestano wtedy
wierzyć. „SOS” zamieszczał sporo materiałów fachowych, zwłaszcza że z redakcją współpracowali wtedy naukowcy – fizycy jądrowi.

Z „SOS” do „podstolika ekologicznego”
„Serwis” miał też swój udział w przygotowywaniu i relacjonowaniu obrad „podstolika ekologicznego” w czasie obrad Okrągłego
Stołu. Nasza koleżanka redakcyjna Jola Fortini jako asystentka prof.
Stefana Kozłowskiego uczestniczyła w fazie roboczej „podstolika”,
ja jako akredytowana niezależna dziennikarka przeprowadzałam
35
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wywiady z uczestnikami „naszej strony”. Numer „podstolikowy”
„SOS-u” cieszył się taką popularnością, że nie ostał się nam nawet
egzemplarz archiwalny. Stąd jedynie z pamięci mogę zacytować
słowa wywiadu z Radkiem Gawlikiem dotyczące czarnej spuścizny
po komunie: „Trzeba będzie teraz uprzątnąć ten gnój”.

Niezależność do końca
Jako specjalistyczne pismo niezależne i działające poza cenzurą dotrwaliśmy aż do jej likwidacji w 1990 roku. Do roku 1994
wychodziły kolejne numery biuletynu (kilka ostatnich w dużo
już elegantszej i bardziej czytelnej formie niż te pierwsze). Jednak
wszyscy już czuliśmy, że nasza główna misja się skończyła, a sprawą ekologii zajęły się nowe media i instytucje.
Przez cały czas istnienia – 28 numerów biuletynu – pozostaliśmy organizacją całkowicie niezależną i to w pełnym tego słowa
znaczeniu, nigdy nie korzystając z żadnych państwowych dotacji.

Moja definicja ekologii
Zdefiniowanie siebie dzisiaj, w przestrzeni życia,
jest zadaniem niezwykle trudnym. Natłok informacji częstokroć zaburza naturalną percepcję świata.
Odbiór rzeczywistości dostępnymi zmysłami przynosi niestety smutną konstatację – to nie jest nasz
wymarzony raj! Uświadomienie sobie tego faktu może
nas poruszyć: zmusić do podjęcia decyzji o działaniu,
a przede wszystkim do przyjęcia odpowiedzialności za taki stan rzeczy. To jest moment kluczowy, bo
okazuje się, że naprawdę tylko od nas – czyli też ode
mnie – zależy to, czy Ziemia może jeszcze stać się na
powrót moim wymarzonym rajem. Ekologia jest dla
mnie pełnym, świadomym oddechem, jest nieustającym pogłębianiem percepcji myślowej, a przez to
– zrównoważonym konsumowaniem, segregowaniem
śmieci, zdrową aktywnością fizyczną i szacunkiem do
tego, co żywe. Ekologia jest dla mnie świadomością
jedności tego doskonale złożonego świata biologii,
której jestem – i chcę być – częścią.
Bartłomiej Filip Topa – ur. w 1967 r., aktor, producent
filmowy, świadomy społecznik; nowotarżanin.
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Uważaliśmy nasze działania za naturalny obowiązek patriotyczny:
aby mógł funkcjonować wolny kraj, musi mieć zapewnione bezpieczeństwo ekologiczne. Poświęcenie czasu takiemu zadaniu,
często kosztem osobistych spraw i finansów, traktowaliśmy jako
coś oczywistego. Tak więc z miłym zdziwieniem i prawdziwym
wzruszeniem przyjęliśmy po latach odznaczenie członków redakcji
Krzyżami Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP.

Trzeci sektor, czyli normalność
Nieliczne z powstałych przed rokiem 1989 pism ekologicznych
przetrwały do dziś. Za to wyłoniło się wiele nowych, działających
już swobodnie i legalnie, a ruch wydawniczy rozwinął się zwłaszcza
po powstaniu w wolnej Polsce instytucji finansujących. Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez swoje programy stworzyły wiele nowych możliwości. Przybyły także fundusze
europejskie. Nastały niezłe czasy dla społecznych ruchów ekologicznych, a wiele organizacji, korzystając z różnego rodzaju
dostępnych środków, stało się nawet regularnymi miejscami pracy. Czy to dobrze, czy źle? Prawdopodobnie normalnie, tak jak
i w innych krajach.
Sama jestem obecnie związana mocno z taką formą obywatelskiego społeczeństwa, jaka jest rezultatem działania organizacji
pozarządowych. Jako członek rad różnych fundacji ekologicznych,
recenzent czy konsultant przygotowywanych przez organizacje
materiałów edukacyjnych czy uczestnik komisji przyznających
granty mogę obserwować działalność trzeciego sektora. Jestem
mniej lub więcej na bieżąco w tym, co się w tym sektorze dzieje.
Moim zdaniem społeczeństwo obywatelskie ma się dobrze. Jednak
czasem łza się w oku kręci na wspomnienie czasów, gdy działania
w sferze ekologii były powodowane bardziej patriotycznym obowiązkiem niż gonieniem za grantami.

Ruch ekologiczny?

Krzysztof Kamieniecki
Krzysztof Kamieniecki – ur. w 1946 r., geograf, od 1980 związany z Polskim Klubem Ekologicznym, przez wiele lat przedstawiciel Klubu
w Friends of the Earth, współzałożyciel Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”, przedstawiciel Instytutu w European Environmental
Bureau, członek Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego.

Dług wobec ruchu ekologicznego
Mam pewien problem z intencją projektu „Przez ekologię do
wolności” zainicjowanego przez rząd, który nieszczególnie liczy
się z opinią ekologów. Zamiast zajmować się historią, byłoby
może lepiej zająć się obecną kondycją ruchu ekologicznego. To,
co mnie motywuje do wzięcia udziału w tym przedsięwzięciu, to
mój własny dług wobec ruchu ekologicznego. Mam także przekonanie, że jest to być może jedna z niewielu okazji, by zebrać
choć kilka głosów na temat obrazu sytuacji organizacji ekologicznych w Polsce. Obraz ten, jeżeli w ogóle istnieje, jest pełen
mitów.
Jestem beneficjentem, jak się to dziś określa, ruchu ekologicznego. Dał mi możliwość poznania wielu ciekawych ludzi, szansę
uczestniczenia w ważnych spotkaniach, nauczył mnie słuchania
zdań przeciwnych. W tym ruchu znalazłem miejsce na interesujące życie. Jest to jednak ten rodzaj długu, którego się pewnie nie
uda spłacić.

Czy ruch ekologiczny jest nadal w Polsce
obecny?
Nagłówek biuletynu „SOS”.

Na ruch ekologiczny w Polsce patrzę z ograniczonej, warszawskiej perspektywy. I co widzę? Wydaje mi się, że można mówić

o europejskim ruchu ekologicznym, w którym uczestniczą polskie
organizacje, ale z pewnością nie dostrzegam obecnie zbyt wielu
przejawów ruchu ekologicznego zakorzenionego w Polsce.
To, co nas łączyło w przełomowych latach transformacji, to
wspólny nacisk na władzę, by pomimo „obiektywnych trudności”
nie zwalniała tempa działań na rzecz ochrony środowiska. Każdy
problem lokalny stawał się zagadnieniem krajowym i zajmował
wszystkich zainteresowanych ekologią. Problemy ochrony środowiska były ważne, zarysowane mocną kreską ze względu na
ich skalę i ogrom zaległości. Okrągły Stół podjął w obradach ich
sporą część (przy tzw. podstoliku ekologicznym), bo nie mógł
postąpić inaczej. Powstała po 1989 roku władza realizowała zadania wypisane w porozumieniu. Nie umiała (poza incydentalnymi
przypadkami) współgrać z organizacjami ekologicznymi, ale nie
miała odwagi odnosić się do nich lekceważąco.
O kształtowaniu się naszego ruchu ekologicznego można
chyba mówić do czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Paradoksalnie – później zaczął się rozsypywać, pomimo prób
scalania. Unia przejęła rolę wyznacznika standardów, a poszczególne polskie rządy przestawały się liczyć z głosem społecznym
w dziedzinie ochrony środowiska. Pojęcie zrównoważonego
rozwoju, które miało scalać działania i niwelować różnice, przestawało być istotne dla władzy i społeczeństwa. Odwoływano
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się do niego, ale bez budowania integrującej, wewnętrznej debaty o teraźniejszości i przyszłości.

Refleksja o pojęciu dobra wspólnego
Wstępny okres transformacji nie wykształcił poczucia wartości
dobra wspólnego i odpowiedzialności za jego ochronę. Przeciwnie, kształtowano postawę indywidualizmu, która nie może być
spoiwem przyciągającym do organizacji społecznych, zwłaszcza ekologicznych. Niezrozumienie znaczenia dobra wspólnego
w społeczeństwie nie jest problemem jedynie dla ekologów.
Stanowi jedną ze słabości samorządności lokalnej. Tam, gdzie

Czuję się częścią tego świata
Sama nie wiem, dlaczego ekologia jest dla mnie
ważna. Po prostu czuję się częścią tego świata, więc
troszczę się o jego, czyli moje losy! Traktuję naturę
jak partnera, który dużo mi daje, więc o niego dbam.
Walczę o niewykorzystywanie zwierząt, o ich prawa.
Rozumiem, że tak samo trzeba walczyć o prawa Ziemi.
Podoba mi się Fair Trade i uważam, że fair powinno
obowiązywać w każdej dziedzinie.
Rozwój technologiczny, cywilizacyjny – polepszający
jakość naszego codziennego życia – ma swoje konsekwencje. To wyjałowione ziemie na drugim końcu
świata, zanieczyszczenie powietrza, brudne rzeki,
wymierające gatunki roślin i zwierząt. Mnóstwo dalekosiężnych zmian, czasem nieodwracalnych. Nie
możemy już dłużej udawać, że nie wiemy, nie zdajemy
sobie do końca sprawy. Wiemy i jesteśmy odpowiedzialni za te zmiany. Chciałabym kiedyś w Warszawie
wykąpać się w Wiśle, jak można było 50 lat temu,
chciałabym iść do lasu i czerpać z niego siłę, zamiast
wiecznie go sprzątać.
Wraz z Klubem Gaja poznałam mnóstwo ludzi, którzy
myślą i czują podobnie. Nie są obojętni. Razem możemy więcej. Jesteśmy obywatelami świata. Dbajmy
o nasz wspólny dom!
Magda Popławska – ur. w 1980 r., aktorka filmowa
i teatralna.
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sytuacja zaprzecza powyższym stwierdzeniom, środowisko jest
skutecznie chronione – z oceną „good practice”.
Ekolodzy nie potrafili przekonać społeczeństwa do swej ideowości i nie udało się im odeprzeć posądzeń o korupcję. Pozytywny
obraz ekologii zaciemniło kilka oczywistych wykroczeń; do dziś
szermują nimi ci, dla których korupcja była i prawdopodobnie
jest codziennością, a prawo ochrony środowiska – przeszkodą
w działaniu. Tych ostatnich świadomie lub nie, wspierają media,
które – poza paroma wyjątkami – też nie przyswoiły sobie sensu
pojęcia dobra wspólnego i dlatego nie potrafią objaśnić korzyści
z inicjowanych przez ekologów działań prośrodowiskowych.

Ruch ekologiczny w polityce i świadomości
społecznej
Podziały polityczne przekładają się na podziały w organizacjach
społecznych. Utrudnia to wewnętrzną dyskusję i dochodzenie do konsensusu. Ostatni wspólny, jaki pamiętam, społeczny
manifest ekologiczny, dotyczący Rospudy, też nie był wolny od
bardzo mocnych podtekstów politycznych. Pozornie zaświadczył o roli społecznego protestu. Rząd przegrał jednak nie ze
społeczeństwem, ale z prawem unijnym. Podobnie – nie protesty
społeczne przeciwko totalnemu zaśmieceniu kraju i bezładowi
w tym zakresie, ale przepisy unijne spowodowały wprowadzenie regulacji porządkujących chociaż częściowo problem. Warto
zauważyć, że prawo unijne jest w znacznie większym stopniu niż
polskie prawo stymulowane przez społeczeństwa zachodnich
krajów członkowskich, gdyż uczestnicząc w wyborach, mogą
one kierować się programami ekologicznymi partii politycznych.
W przypadku Polski jest to nadzwyczaj trudne, gdyż prawie
wszystkie partie są do siebie w tej dziedzinie podobne.
W Europie ochrona środowiska „przedarła” się do wielu instytucji i programów, które zostały powołane do dbałości o jej
przestrzeganie. To sukces międzynarodowego ruchu ekologicznego, w tym jego cząstki, jaką od lat 80. XX wieku wnosił
proekologiczny głos z Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczna
część organizacji działających w Europie stworzyła swe centrale,
które prowadzą w Brukseli silny lobbing proekologiczny. Organizacje te coraz mocniej się konsolidują, mimo że ich dorobek jest
dostrzegany przez instytucje europejskie. Kolejnym sukcesem

jest to, że – jak wspomniałem – ochrona środowiska dotarła do
świadomości większości zachodnich partii politycznych i stała
się częścią ich wieloletnich programów.
W Polsce również powstają koalicje ekologicznych organizacji pozarządowych, których lobbing ukierunkowany jest na elity
polityczne. Pomimo wysokiej jakości merytorycznej ich opracowań podnoszone przez nie problemy są ignorowane. Dorobek
i opinia tych krajowych organizacji nie przekłada się na wzrost
świadomości społecznej, bo media (z pojedynczymi wyjątkami)
nie ułatwiają ich rozpowszechnienia.
Organizacje ekologiczne – niezależnie od tego, czy tworzą ruch,
czy są jedynie rozsianymi bytami – w opinii społecznej ponoszą
odpowiedzialność za transformację klimatyczno-energetyczną.
To sprawa kluczowa, mająca kilka poziomów. Ważna jest strona
merytoryczna transformacji, leżąca u podstaw decyzji. Nie mniej
jednak istotnym problemem jest zmiana postaw i odchodzenie
od nawyków. Osłabianie zakorzeniania organizacji społecznych
w świadomości społecznej zmniejsza szanse powodzenia transformacji. Warto, by zrozumiały to elity polityczne i związane z nimi
media, i zaczęły wspierać ruch ekologiczny, który jest im potrzebny do realizacji refom energetycznych, od których nie ma odwrotu.

Jaka przyszłość?
Przyszłość organizacji społeczeństwa wokół problemów
ochrony środowiska widzę w rosnącej identyfikacji społecznej z lokalnym środowiskiem i przestrzenią.
Niby nic nowego, a jednak wielkie nadzieje można wiązać
z taką zmianą. Gdy indywidualiści ustabilizują swój dorobek, to
przyjrzą się swemu otoczeniu krytycznie i postawią samorządowi wymóg respektowania ich prawa do czystego środowiska
naturalnego. Gdy obie strony zrozumieją konieczność dialogu,
to problemy ekologiczne nabiorą rangi. Być może przełoży się to
na ukształtowanie w Polsce ruchu społecznego, tak jak dzieje się
już w krajach Europy Zachodniej. Pojawi się oczywiście problem
wiedzy o przyrodzie. Może jej zabraknąć, jeśli system nauczania
nie będzie uwzględniał jej wartości.
Czy ochrona środowiska jest ważna? Jest – nie ma innej odpowiedzi. Jej brak stanowi zagrożenie dla życia i jego jakości. Ale
zauważmy, że ruchy społeczne tzw. oburzonych, czy to w USA,
czy w Europie, nie mają w swych postulatach kwestii ochrony
środowiska. Ta jest albo problemem globalnym, albo wyłącznie
lokalnym.
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Przypadki Zbigniewa K.,
czyli od opozycjonisty do
działacza ekologicznego
Zbigniew M. Karaczun
Dr hab. inż., Zbigniew M. Karaczun – ur. w 1961 r., profesor w Katedrze Ochrony Środowiska SGGW. Od 1978 r. działacz opozycji demokratycznej, współtwórca i współredaktor „Ucznia Polskiego”, uczestnik ROPCiO. Członek Komisji Interwencji pierwszego NZS, w stanie
wojennym współpracownik wyd. NOWA i kolporter. Od 1985 członek PKE, wieloletni prezes Okręgu Mazowieckiego. Współtwórca Koalicji
Klimatycznej. W latach 1998-2002 doradca ds. integracji europejskiej MŚ, współtwórca stanowiska negocjacyjnego Polski w dziedzinie
„Środowisko”. Specjalista w zakresie zarządzania środowiskowego i polityki ekologicznej.

Koncepcja wypracowana
wspólnie z partnerami
amerykańskimi stanowiła
materiał do przygotowania
ustawy z 1991 r. w sprawie
polityki ekologicznej Polski.
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Wprowadzenie

Jak to się zaczęło?

Nie jest łatwo pisać o swoich decyzjach, wyborach i postawach
sprzed 30 lat. Z jednej strony – wiele zatarło się w niedoskonałej
pamięci, z drugiej – istnieje obawa, że w opisie będzie się dążyć
do upiększenia siebie i swoich dokonań. Jeśli więc zdecydowałem się na to, to głównie dlatego, że w drugiej połowie lat 80.,
kiedy rozpocząłem działalność w Polskim Klubie Ekologicznym
(PKE), spotkałem tam wielu wspaniałych ludzi. Zawdzięczam im
to, kim dzisiaj jestem. Wielu z nich przyczyniło się do tego, że
żyjemy w wolnym i demokratycznym kraju. Część z tych osób
odeszła na zawsze. Jest naszym – także moim – obowiązkiem
przypomnieć podejmowane przez nich działania, aby nie zniknęły z naszej pamięci.
Drugi powód, dla którego zdecydowałem się napisać ten
tekst, ma charakter osobisty. Gdy otrzymałem propozycję jego
napisania, sam zacząłem się zastanawiać, co spowodowało, że
jako młody działacz opozycji antykomunistycznej, działający
w podziemiu, zdecydowałem się na działalność w organizacji
ekologicznej, która – przynajmniej oficjalnie – respektowała
zasady narzucone przez totalitarne państwo i działała jawnie. Chęć znalezienia odpowiedzi na to pytanie była także
przyczyną, dla której zdecydowałem się napisać niniejszy
tekst.

Do PKE trafiłem w zasadzie przypadkiem. W połowie lat 80.
byłem opozycjonistą z niemal dziesięcioletnim stażem. Działalność
opozycyjną zacząłem w szkole średniej, w 1978 roku, jako uczestnik
Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Stworzyłem wówczas,
wraz z grupą przyjaciół, podziemne pismo dla młodzieży „Uczeń
Polski”. W jego redakcji działałem do września 1980 roku, a później,
podczas „festiwalu Solidarności” zaangażowałem się w budowę
Centrum Wolnego Słowa w warszawskim klubie studenckim Riviera Remont i działałem w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Po
wprowadzeniu stanu wojennego ukrywałem się, później związałem się z wydawnictwem NOWA. Kwestią ochrony środowiska nie
przejmowałem się zbytnio, brakowało mi wiedzy i świadomości, jak
bardzo zagrożone i niszczone jest polskie środowisko.
Przełomem było rozpoczęcie badań do pracy magisterskiej
w Katedrze Ochrony Środowiska SGGW w Warszawie. Choć
mojego promotora, profesora Henryka Zimnego, który był też kierownikiem Katedry, nie można było nazwać opozycjonistą (wręcz
przeciwnie, był aktywnym członkiem PZPR), to właśnie od niego
dostałem materiały, z których wynikało, że poziom zanieczyszczenia i degradacji niektórych części Polski jest katastrofalny. Wtedy
po raz pierwszy pomyślałem, że działanie na rzecz ochrony środowiska może być wyrazem opozycji wobec niedemokratycznej
41

PRZEZ EKOLOGIĘ DO WOLNOŚCI

władzy. Dopełnieniem edukacji ekologicznej w tamtym okresie
stała się dla mnie książka Antoniny Leńkowej pt. „Oskalpowana
Ziemia”. Jej lektura mną wstrząsnęła; była niemal jak objawienie,
które zrozumiałem tak: trzeba się buntować przeciwko niszczeniu przyrody przez komunistyczny rząd, bo prowadzona przezeń
rabunkowa gospodarka stwarza zagrożenie dla biologicznego bytu
narodu. Dziś wiem, że moja ówczesna diagnoza była uproszczona.
Pierwszą moją myślą było stworzenie organizacji działającej na
rzecz ochrony środowiska. Wtedy moja koleżanka ze studiów,
Małgosia Izdebska, powiedziała mi, że istnieje już organizacja
o tym profilu – Polski Klub Ekologiczny. I że będzie miała za dwa
dni spotkanie, i że chętnie ze mną na nie pójdzie. Nie miałem
wyboru, musiałem iść. Nawet bez przekonania.

Pierwsze kroki w Polskim Klubie Ekologicznym
Zebranie, na które trafiliśmy, odbywało się w niewielkim, zagraconym pokoju w głównym budynku Szkoły Głównej Planowania
i Statystyki (obecnie SGH). Gdy tam dotarliśmy, spotkanie już
trwało. Przemawiał wysoki, potężnie zbudowany brodacz, którego słuchała grupka około 10 osób. Pokazano nam, żebyśmy nie
przeszkadzali, dostaliśmy herbatę i zaczęliśmy słuchać. Z każdym
słowem wykładu byłem coraz bardziej zafascynowany. Brodacz
opowiadał o tym, czego ja sam dowiedziałem się kilka tygodni temu
– o 27 obszarach ekologicznego zagrożenia, które zostały w Polsce zidentyfikowane. Ale mówił o czymś jeszcze, co było dla mnie
ogromnie ważne – o zapisach cenzury na informacje o rzeczywistym zagrożeniu, jakie powoduje w Polsce degradacja środowiska,
o ukrywaniu przez władze informacji o stanie środowiska, o bezczynności władz i niechęci do prowadzenia działań ochronnych.
Choć przemawiał na spotkaniu oficjalnie zarejestrowanej organizacji, to mówił o sprawach, które w przestrzeni publicznej nie istniały
i stanowiły tabu! Również dyskusja po wykładzie miała podobny
charakter. Nikt nie próbował ukrywać swoich myśli za polityczną
poprawnością, w zasadzie wszyscy zebrani byli zgodni, że za katastrofalny stan środowiska jest odpowiedzialny komunistyczny rząd.
I jeszcze zanim brodacz, po skończonym wykładzie, podszedł do
nas i przedstawił się – „Jestem Andrzej Kassenberg” – wiedziałem,
że znalazłem się we właściwym miejscu i we właściwym towarzystwie. Nie zapisałem się do PKE od razu, w aktywność organizacji
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wchodziłem powoli. Angażowałem się jednak coraz bardziej, aż
wreszcie wsiąkłem zupełnie.
Działalność Okręgu Mazowieckiego PKE w połowie lat 80. skupiała się na trzech głównych kierunkach: czymś, co można by
nazwać samokształceniem, na edukacji ekologicznej oraz na działalności interwencyjnej.
Pierwszy profil działalności obejmował przede wszystkim cotygodniowe zebrania członków Okręgu. Brało w nich udział zazwyczaj
kilka lub kilkanaście osób. Chociaż tematyczne spotkania odbywały się rzadko, to nawet w trakcie zwykłych zebrań można
było się wiele nauczyć. Najważniejsza była jednak ich atmosfera:
w szarej rzeczywistości zdominowanej przez oficjalną i partyjną
nowomowę spotykało się grono ludzi, którzy nieskrępowanie
mówili o niegodziwości władzy, potrzebie podejmowania wspólnych działań, sposobach wymuszania na urzędnikach ustępstw
służących środowisku i ludziom. Było to jak powiew świeżego
powietrza. Wolne, nieskrępowane dyskusje, uczące szacunku
do innych poglądów. Aktywność motywowana troską o dobro
wspólne, a nie własny interes. To była inna Polska niż w oficjalnych gazetach, radiu czy telewizji.
Ale zebrania PKE były także czymś więcej – budowały w ich
uczestnikach przekonanie, że w swoich opiniach nie są odosobnieni, że podzielają je inni. Uczyły, że skuteczne działanie wymaga
współpracy i zaufania. Były także szkołą demokracji. Wszystkie
decyzje podejmowano jawnie, a w przypadku kontrowersji przeważała wola większości.

Działania skierowane na zewnątrz
Działalność edukacyjna była jednym z filarów ówczesnej
aktywności PKE. O tym, jak jest ważna, nikt nie musiał mnie przekonywać. Nie zawsze jednak odnosiliśmy sukcesy.
Chyba pod koniec 1988 roku udało nam się namówić dyrekcję
salonu EMPiK mieszczącego się w Domach Towarowych Centrum,
aby organizować tam comiesięczne debaty na temat ochrony
środowiska. Było to świetne miejsce, w spotkaniach brało zwykle
udział kilkadziesiąt osób. Debat miało być dwanaście. Wszystko
szło dobrze aż do momentu, gdy – chyba na piątej z nich – pojawił
się Janusz Korwin-Mikke. Spór, jaki wywołał (na temat potrzeby
ochrony środowiska), szybko zamienił się w dyskusję o stanie

państwa, ukrywaniu informacji i braku udziału obywateli w podejmowaniu decyzji. Niestety, wystraszony zarząd EMPiK wycofał
się z dalszej współpracy.
Ale były też sukcesy. Chyba też w 1988 roku postanowiliśmy zorganizować demonstrację rowerową. Zaplanowaliśmy ją na pierwszą
sobotę czerwca, tak aby zbiegła się z obchodami Dnia bez Samochodu, który PKE organizował w całej Polsce od połowy lat 80.
Sam pomysł wydawał się karkołomny – urządzenie przez organizację społeczną demonstracji, która nie będzie kontrolowana przez
władze. Ale uparliśmy się, by zorganizować ją legalnie, wykorzystując istniejące przepisy dopuszczające tę formę aktywności. Nie
wiem, czy była to pierwsza tego typu inicjatywa po wprowadzeniu
stanu wojennego, ale gdy przynieśliśmy pismo w tej sprawie do
urzędu miasta, zapanowała tam konsternacja granicząca z paniką. Początkowo próbowano nas przekonać, że nie jest to możliwe,
że przepisy nie dopuszczają takiej formy aktywności obywateli.
My jednak chcieliśmy wykazać, że nawet w socjalistycznej Polsce
obywatele mają prawo domagać się od władz, aby uwzględniła
ich postulaty. Więc walczyliśmy. Gdy wreszcie udało się zdobyć
zgodę na przejazd rowerami – od placu Zamkowego, Krakowskim
Przedmieściem i Nowym Światem niemal aż do Domu Partii przy

Al. Jerozolimskich – kolejnym wyzwaniem okazał się druk ulotki.
Ktoś chce drukować i rozdawać ulotki! Sama ta nazwa działała
na urzędników odstraszająco. Od rozdawania ulotek jest władza,
a nie niepewne politycznie organizacje!
Choć zaczęły już wówczas działać pierwsze punkty xero, to na
powielenie większej liczby egzemplarzy konieczna była zgoda
administracyjna. A w przypadku druku ulotki także zgoda cenzury. Jej zdobycie nie było dla mnie łatwe, od lat bowiem związany
byłem z wydawnictwami działającymi w drugim obiegu i sama myśl
o wizycie w cenzurze napawała mnie obrzydzeniem. Jak się okazało,
miało to być jednak doświadczenie raczej śmieszne niż straszne.
Pierwsza wizyta była krótka – zostawiłem w urzędzie na Mysiej
tekst ulotki wraz z rysunkiem, który się miał na niej znaleźć. Rysunek przedstawiał drwala ścinającego drzewo. Kształt wycięty
w drzewie był sylwetką samochodu. Miało to oznaczać, że aby
zrobić miejsce dla samochodów, musimy wycinać drzewa. Podczas drugiej wizyty miałem odebrać zgodę na powielenie ulotki.
Gdy przyszedłem, cenzor był wyraźnie zafrasowany.
– Wie pan – powiedział – ja to się właściwie z Państwem
zgadzam. Ja też lubię rowery. Ale… – zawiesił głos.
– Ale co? – spytałem zaskoczony. W moim przekonaniu

Klimat i inne sprawy
Ruch ekologiczny to ruch w prawdziwym tego słowa znaczeniu, z niesamowitą dynamiką i energią. Bycie jego częścią
to dla mnie jedna z najpiękniejszych życiowych przygód: duża odpowiedzialność, ale i prawdziwa radość ze współpracy
z wyjątkowymi, pełnymi pasji osobowościami.
Czy dzisiejsze wyzwania różnią się od tych, którym czoła stawiali pionierzy polskiej ekologii? Problemy lokalne: zanieczyszczenia powietrza czy czystości wód, priorytetowe w latach 90. XX wieku, nie straciły na aktualności, jednak
w wieku XXI kluczowym wyzwaniem dla ruchu ekologicznego stały się zmiany klimatu. Troska o klimat to jednocześnie nadal troska o polską przyrodę: coraz cieplejsze zimy i częstsze susze zagrażają żyjącym w Bałtyku rybom czy
wrażliwym na zmiany temperatur lasom. To troska o polskie kasztanowce niszczone przez szrotówka kasztanowcowiaczka, nowego szkodnika, któremu kiedyś było u nas za zimo, ale od kilku lat na dobre zadomowił się w Polsce. To
troska o polski krajobraz, niezniszczony odkrywkowym wydobyciem węgla brunatnego. Ochrona klimatu to ochrona
bociana, symbolu polskiej przyrody, któremu letnią wędrówkę do Europy utrudniają nasilające się susze.
Dzisiejszy ruch ekologiczny istnieje dzięki tym, którzy w latach 70. i 80. domagali się, aby o ekologicznych problemach
można było w Polsce mówić otwarcie i głośno. Dziś, kiedy w debacie publicznej ekologia bywa oskarżana o ograniczanie wolności, ich doświadczenie staje się jeszcze cenniejsze. Chylę przed nimi czoła i dziękuję za przetarcie ekologicznych szlaków.
Julia Michalak – ur. w 1983 r., aktywistka ruchu ekologicznego i ekspertka ds. unijnej polityki klimatycznej, najpierw
Greenpeace Polska, a teraz Climate Action Network Europe.
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w ulotce nie było nic takiego, co mogło zaniepokoić cenzurę.
– Ten samochód na rysunku za bardzo przypomina
Poloneza. I czytelnicy mogą uznać to za krytykę polskiego przemysłu motoryzacyjnego.
Ze zdumienia nie mogłem wydobyć głosu. Przecież ten
zarys mógł równie dobrze być wzięty za Mercedesa czy
Fiata.
– Mam dla Pana propozycję – kontynuował cenzor. – Jak
zmieni Pan kształt wycięty w drzewie, tak aby nie przypominał Poloneza, to ja tę ulotkę zatwierdzę.
Powodzenie demonstracji przerosło nasze oczekiwania. Wzięło
w niej udział ponad 300 rowerzystów, co na czasy, gdy informacje
o planowanej imprezie rozpuszczało się pocztą pantoflową wśród
znajomych, było ogromnym sukcesem. Była to nie tylko pierwsza
demonstracja rowerowa w Warszawie, ale dla większości uczestników, a także jej obserwatorów – pierwsza pokojowa demonstracja,
w której wzięli udział lub którą oglądali. Odczuwaliśmy podwójną
satysfakcję. Nie tylko zademonstrowaliśmy, że domagamy się od
władz miasta budowy ścieżek rowerowych, ale także postawiliśmy
mały krok na drodze do społeczeństwa obywatelskiego: większość
uczestników demonstracji nie należała do PKE, byli to po prostu
ludzie, którzy utożsamiali się z naszymi postulatami.

Ludzie z wyspy wolności
Tych wszystkich działań, o których pisałem wyżej, nie udałoby się
zorganizować, gdyby nie ludzie, którzy tworzyli Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki. Oni decydowali o wolnościowym charakterze organizacji, o jej zaangażowaniu w walkę o wolność słowa
i przeciw fałszowaniu informacji o stanie środowiska, o podejmowaniu wysiłków na rzecz włączania obywateli w proces podejmowania decyzji. Warto przypomnieć przynajmniej kilku z nich.
Jak wspomniałem, pierwszą osobą, którą poznałem, był Andrzej
Kassenberg, pełniący wówczas funkcję prezesa Zarządu Okręgu.
Zawsze kompetentny i świetnie przygotowany. Nie tylko rzucał
pomysły i wyznaczał kierunki działania, lecz także angażował
się w ich realizację. Drugą osobą, którą poznałem, był przyjaciel
Andrzeja, Krzysztof Kamieniecki. Pracował wówczas w Inspekcji
Ochrony Środowiska, był znawcą procedur administracyjnych
i świetnym doradcą przy rozwiązywaniu problemów, z którymi
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zgłaszali się do nas mieszkańcy Mazowsza. Andrzej i Krzysztof, starsi ode mnie o niecałe piętnaście lat, byli dla mnie przez
pierwsze lata najważniejszymi nauczycielami i przewodnikami
w działalności w organizacji pozarządowej.
Po Andrzeju Kassenbergu prezesem Okręgu został Zygmunt
Dąbrowski. Starszy, niezwykle kulturalny pan, w przeszłości żołnierz
Armii Krajowej. Jego dyskusje z Kazimierzem Kozieradzkim, innym
członkiem PKE, również kombatantem AK, dotyczyły nie tylko
kwestii ochrony środowiska, ale także demokracji, wolności, obowiązków obywatelskich, służby publicznej. Byli jak z innego świata.
Młodsza od nich, choć także już po pięćdziesiątce, profesor
Aldona Jawłowska1 nie tylko współpracowała z PKE, ale była
także badaczką ruchu ekologicznego. Gdy spotkaliśmy się po
raz pierwszy na spotkaniu Klubu, zaskoczyła mnie przypomnieniem naszego poznania – w latach 70. na organizowanym przez
nią wykładzie Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN). Profesor
Jawłowska była bowiem w latach 70. działaczką KOR i współzałożycielką Towarzystwa Kursów Naukowych. Dziś myślę, że zebrania
Zarządu Okręgu czy debaty publiczne organizowane przez PKE
były dla niej przedłużeniem idei TKN.
Agata Niedek, zawsze pełna pomysłów, w latach 80. była główną
inicjatorką działań PKE OM w dziedzinie popularyzacji transportu
rowerowego. Opracowała rewolucyjny jak na tamte czasy pomysł
rozdzielenia ruchu rowerowego od samochodowego przez budowanie specjalnych ścieżek rowerowych. Zapewne to ona była
jedną z głównych pomysłodawczyń zorganizowania demonstracji
rowerowej, o której pisałem wcześniej.
Ważną postacią w Klubie był Bolesław Król2, urbanista zaangażowany w ochronę warszawskich obszarów zieleni miejskiej
i promotor ochrony klinów napowietrzających centrum miasta.
Gdy dołączył do niego Bohdan Szymański, urbanista i architekt,
oraz profesor Janusz Siemiński, stworzyli razem Komisję Ładu
Przestrzennego PKE. Przez wiele lat udawało im się zachowywać
wiele wspaniałych terenów zieleni w mieście; przegrali dopiero
z wolnym rynkiem, gdy reguły „wolnej amerykanki” doprowadziły
do masowego ich zabudowywania.
Na klub oddziałał swą osobowością profesor Stefan Kozłowski3,
znajomy moich rodziców z Państwowego Instytutu Geologicznego. Choć nie pojawiał się zbyt często, zajęty wieloma innymi
obowiązkami, to jego wizyty były intelektualną ucztą. Niezwykle

stateczny i zrównoważony, potrafił rzucać pomysły, które w latach
80. brzmiały iście rewolucyjnie. Był m.in. promotorem idei, że wartość zasobów przyrodniczych jest niejednokrotnie większa niż
wartość surowców i zasobów pozostających pod ziemią. W czasach, kiedy rabunkowo eksploatowano wszystkie dostępne złoża
surowców, te pomysły brzmiały niemal utopijnie.
Nie da się wymienić wszystkich, którzy decydowali o tym, że
w latach 80. Polski Klub Ekologiczny był prawdziwą wyspą wolności. Była przecież Małgosia Izdebska, która podobnie jak ja zapisała
się do PKE i szybko zgromadziła wokół siebie grupę zaangażowaną
w działania edukacyjne: Małgosię Łączyńską, Ulę Burkot, Grażynę

Pijet i Małgosię Bolek. Byli też inni, równie aktywni i przyjaźni; wiele wspaniałych osób działało w pozostałych Okręgach PKE.
Dzięki tym ludziom Polski Klub Ekologiczny stał się jednym
z kamyków lawiny, która wreszcie zmieniła Polskę. Doświadczenie i wiedzę zdobytą w PKE część jego członków wykorzystała,
wspierając transformację systemową i budując struktury administracyjne nowej, demokratycznej władzy. Inna część działaczy
pozostała w ruchu ekologicznym, uznając, że nawet w państwie
demokratycznym – a może właśnie w nim – organizacje pozarządowe są niezwykle istotnym elementem kontroli władzy
i wyrazicielem oczekiwań społeczeństwa.

1 Prof. Aldona Jawłowska zmarła w 2010 roku.
2 Bolesław Król zmarł w 2013 roku.
3 Prof. Stefan Kozłowski zmarł w 2007 roku.

Demonstracja rowerowa w Warszawie z okazji Dnia bez Samochodu – 5 czerwca 1988 r.
Fot. Archiwum Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
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Komisji Planowania. Jednak pani Rolewicz i mnie pozwolono ich
używać do prezentacji poglądów autorskich.

Ruch ekologiczny
– moja historia

Polski Klub Ekologiczny – radość
z niezależnego działania

Andrzej Kassenberg
Dr Andrzej Kassenberg – ur. w 1948 r., geograf, od 1980 r. członek PKE, współinicjator Okręgu Mazowieckiego, jak i wieloletni prezes jego
zarządu, wieloletni członek Zarządu Głównego PKE. Uczestnik obrad Okrągłego Stołu ze strony Solidarności w tzw. podstoliku ekologicznym.
Współfundator Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii i Fundacji „Instytut na rzecz Ekorozwoju”, której od 24 lat jest prezesem. Człowiek Polskiej Ekologii 2005. Ekspert ds. polityki zrównoważonego rozwoju, specjalizujący się w problematyce energetycznej i ochrony klimatu.

Kiedy to wszystko się zaczęło
Mając sześć lat, zafascynowałem się przedwojennym atlasem geograficznym Eugeniusza Romera. Podróżowałem na
nim z jednego kontynentu na drugi, aż dopłynąłem na studia
geograficzne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam otrzymałem pierwszą lekcję demokracji w roku 1968, biorąc udział
w demonstracjach studenckich i w strajku na UW. Dominowało w nas poczucie siły, a jednocześnie lęku, co dalej. Tam też
związały się losy moje i Krzysztofa Kamienieckiego, co mimo
różnych życiowych zakrętów trwa do dziś. Równocześnie
wyrastałem w domu, gdzie z jednej strony dawał się odczuć
wpływ ojca, który był inżynierem naukowcem, a z drugiej
– mamy humanistki, która oddawała się autentycznej działalności społecznej. Gdzieś po drodze było Koło Naukowe
Geografów, któremu przez prawie dwa lata przewodniczyłem.
Wtedy ujawniła się moja pasja do przyrody.

Urząd, urzędnik i niezależne myślenie
Po studiach zostałem urzędnikiem. Początek lat 70. XX wieku
to międzynarodowe zainteresowanie ochroną środowiska, słynny Raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta. W Polsce,
w Komisji Planowania1, utworzono placówkę zajmującą się ochro46

ną środowiska; zostałem w niej zatrudniony i w ciągu następnych
17 lat odebrałem tam parę ważnych lekcji: czym jest urząd i praca urzędnika, co to jest ochrona środowiska, jak wygląda proces
planistyczny, a przede wszystkim, jak funkcjonuje system komunistyczny od podszewki, jaką jest farsą i jak przyczynia się do
niszczenia środowiska. Trafiłem w urzędzie na ludzi, którzy nie
tylko nie tłamsili młodego, „bezkompromisowego” człowieka, ale
nawet chronili mnie przed konsekwencjami wyrażania własnych
poglądów. Osobą, która najwięcej mnie nauczyła i najbardziej
chroniła, była pani Czesława Rolewicz, moja ówczesna szefowa,
za co jestem jej serdecznie wdzięczny.
Przykładem lekceważenia problematyki ekologicznej była między innymi sytuacja związana z utworzeniem kopalni węgla
brunatnego i elektrowni w Bełchatowie. Kiedy pozwoliłem sobie
na krytykę celowości tego przedsięwzięcia i wskazałem na marnotrawstwo energii, minister stwierdził, że „chodzę po księżycu”,
a moi przełożeni dostali polecenie, aby pouczyć mnie, do czego służy Komisja Planowania. Ciekawe, że właśnie tam powstała
pierwsza kompleksowa ocena stanu środowiska wyrażona na
pięciu mapach (w skali 1:300.000) z wyznaczeniem 27 obszarów
ekologicznego zagrożenia, które do dzisiaj funkcjonują w literaturze przedmiotu. Przełożeni obawiali się reakcji na wynik naszych
prac, toteż zakazano prezentowania tych map jako stanowiska

Prace, w których uczestniczyłem w Komisji Planowania, i konferencje, w których brałem udział, uświadamiały mi, że ochrona
środowiska jest kwiatkiem do kożucha dla władzy. Chwalono
się liczbą i powierzchnią obszarów chronionych, a tymczasem
przyrodę degradowano, a ludzie byli truci. Wiedziałem, że nie
jestem w stanie przebić się z treściami ekologicznymi, czułem
się jak w matni. Na przełomie lat 70. i 80. obroniłem doktorat na
Politechnice Gdańskiej, gdzie moim promotorem by prof. Jerzy
Kołodziejski, z którego wiedzy planistycznej dużo czerpałem.
Przypomnę, że prof. Kołodziejski jako pierwszy przedstawiciel
władz komunistycznych wszedł do strajkującej Stoczni Gdańskiej w 1980 roku.
Wybuch Solidarności stworzył nowe możliwości. Dziś już nie
pamiętam, od kogo się dowiedziałem o spotkaniu z przedstawicielami Polskiego Klubu Ekologicznego z Krakowa (w październiku
1980); chodziło o założenie filii Klubu w Warszawie. Sala w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy Foksal, gdzie
odbywało się to spotkanie, pękała w szwach. Było chyba z 350
osób, które w atmosferze entuzjazmu powołały grupę inicjatywną Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego.
Byłem członkiem tej grupy, a potem zostałem prezesem Zarządu Okręgu, a następnie na Walnym Zjedzie zostałem wybrany
do Zarządu Głównego i przez ponad 10 lat mocno angażowałem
się w działalność PKE. Poznałem wtedy wielu wspaniałych ludzi
zarówno z Mazowsza, jak i z innych części kraju. To był kurs ekologii i społeczeństwa obywatelskiego.
Praca w Komisji Planowania i działanie w pierwszym niezależnym ruchu ekologicznym w Europie Środkowo-Wschodniej
wydawały się nie do pogodzenia. Wtedy jednak wszystko było
możliwe. W moim pracowniczym pokoju działało coś na kształt
biura, a więc mój czas, telefony, papier itp. były wkładem Komisji
Planowania w niezależny ruch ekologiczny. Mogłem też nowym
kolegom odsłonić mechanizm funkcjonowania administracji.
Z czasem PKE zaczęło wychodzić na arenę międzynarodową

i stało się członkiem organizacji Friends of the Earth (FoE).
Pracując w Komisji, wyjechałem do Genewy jako przedstawiciel międzynarodowej organizacji ekologicznej, aby śledzić
postępy w realizacji tzw. konwencji genewskiej2. Jakież było
zdumienie, kiedy pracownicy ówczesnego Ministerstwa Środowiska dopiero w samolocie zorientowali się, że jadę nie jako
pracownik urzędu, ale jako przedstawiciel organizacji pozarządowej, aby patrzyć im na ręce. Był to rok 1987. W Genewie
spotkałem się z profesjonalnym zachodnim ruchem ekologicznym. W nocy pisaliśmy biuletyny, które rano wykładaliśmy
przed salą obrad. Napisałem tekst „Z perspektywy Wschodu”. Zaproszony do udziału w konferencji prasowej miałem
pewne obawy (a nuż będę cytowany w Radiu Wolna Europa),
ale wytrzymałem emocjonalne napięcie i nie zrejterowałem.
Po powrocie żadnych konsekwencji nie było. Przedstawiciele
Ministerstwa Środowiska pytali mnie nawet, czy nie chciałbym być po ich stronie, ale rola „pozarządowca” bardzo mi
odpowiadała.

Stan wojenny – niepewność i konsolidacja
Jak pisałem, aktywność miałem w genach i z czasem w moim
departamencie stałem się mężem zaufania. Gdy Solidarność
doszła do głosu, komunistyczne związki zawodowe w urzędzie
centralnym chciały zapanować nad sytuacją i zorganizowały
spotkanie z mężami zaufania wszystkich jednostek Komisji
Planowania, aby dokonać pozornych zmian. Ludzie nie dali
się zwieść i wyrzucili przedstawicieli oficjalnych związków ze
spotkania; wybrano mnie wówczas na funkcję prowadzącego
obrady… i tak zostało na ładne parę tygodni. Zajmowaliśmy
się reorganizacją związku zawodowego, pozycją pracowników
i wieloma innym sprawami, a na koniec przeprowadziliśmy
wybory do Rady Zakładowej. Był to ciężki kawałek chleba,
stresujący, ale czułem, że ludzie chcą demokracji, chcą stanowić o sobie, a ja – mając zdolności moderatora – mogłem im
pomóc. Na luty 1982 roku wyznaczony był termin rozprawy
w sądzie rejestrujący tzw. autonomiczne związki zawodowe.
Stan wojenny to uniemożliwił. Od 13 grudnia 1981 do 22 lutego 1982 roku byłem zawieszony w wykonywaniu pracy, a gdy
pojawiałem się w urzędzie na rozmowy z moimi przełożony47
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Zielona racja stanu
Polskim ekologom władza powinna przyznawać medale. Pracują nad bezpieczeństwem energetycznym kraju, ochroną zdrowia i przyrody, przestrzegają przed konsekwencjami dzikiej, zorientowanej wyłącznie na krótki dystans
modernizacji.
Na medale się jednak na razie nie zanosi. Mimo że ruch ekologiczny stał się aktywną stroną debaty publicznej (a może
właśnie dlatego?), przez władze postrzegany jest jak wróg postępu i racji stanu, agent Gazpromu, ekoterrorysta. Najlepszym dowodem jest batalia o nowy kształt polskiej polityki energetycznej. Wbrew logice i wyliczeniom ekonomistów
politycy chcą utrzymać dominującą rolę węgla w gospodarce. Węgiel jest potrzebny, to pewne, warto jednak zauważyć,
że zamiast wzmacniać naszą niezależność energetyczną, z roku na rok pogłębia zależność. Przemawia do mnie ten
argument ekologów. Niestety, polski rząd uchyla się od podjęcia rzetelnej dyskusji.
Takich przykładów jest znacznie więcej. Miłośnicy sportów narciarskich chcą zamienić polskie góry w sieć tras zjazdowych, nie bacząc na ich rolę przyrodniczą. Polska nie potrafi skutecznie kontrolować rynku opakowaniowego,
odpowiedzialnego za potężne marnotrawstwo tworzyw sztucznych. Transport publiczny (szczególnie kolejowy) został
zepchnięty do kąta. Oddychamy fatalnym powietrzem, zatruwani przez tzw. niską emisję. Trwa dewastacja polskich
rzek… Wymieniać można długo.
Wszędzie tam, gdzie jest problem, pojawiają się organizacje ekologiczne. Medali nie dostają ani dostawać nie będą.
Może nie jest to zresztą potrzebne. Najważniejsze, by władza i społeczeństwo zrozumiały, że protesty, fachowe analizy, skargi i monity nie są działaniami podejmowanymi wbrew polskiej racji stanu. Jednym z jej filarów powinna być
bowiem rozsądna polityka ochrony środowiska. Dopóki tego nie zrozumiemy, dopóty postulaty ekologów będziemy
zbywać niezręcznym milczeniem.
Michał Olszewski – ur. w 1977 r., publicysta, reporter, publikuje m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”
i „Rzeczpospolitej”.

mi, miałem opiekuna, który chodził za mną krok w krok. Moja
sytuacja była niepewna; nie wiedziałem, czy mnie zwolnią, czy
nie. Dzięki moim bezpośrednim zwierzchnikom nie zostałem
zwolniony. Wtedy też poznałem ludzką solidarność: oferowano
mi pracę, choć byłem osobą niepewną politycznie; postanowiłem nie dawać satysfakcji i nie zwalniać się sam.
W stanie wojennym PKE działało. Pamiętam Walny Zjazd
w 1983 roku, który miałem przyjemność prowadzić. Nie było
pieniędzy, dlatego zjazd trwał 11 godzin bez przerwy, zamiast,
jak zazwyczaj, dwa dni. Pod koniec, czekając na wyniki głosowania, słuchaliśmy piosenek z drugiego obiegu, w tym Jana
Pietrzaka „Jasne niebo” z tekstem: truć i niszczyć nie pozwólmy polskiej ziemi. To była enklawa wolności i niezależności
w głębokim stanie wojennym.
48

„Podstolik ekologiczny” – wyznaczamy
kierunki polityki
Ostoją ruchu ekologicznego od lat 80. i moim mentorem,
a potem bliskim współpracownikiem był prof. Stefan Kozłowski (rzecznik Solidarności). Dostrzegał konieczność wyniesienia
problematyki ekologicznej na poziom debaty politycznej; przy
Okrągłym Stole spotkał się w tym myśleniu z ww. prof. Jerzym
Kołodziejskim (przedstawicielem władzy komunistycznej). To oni
doprowadzili do powstania tzw. podstolika ekologicznego i byli
jego współprzewodniczącymi. Co najważniejsze, Polski Klub Ekologiczny wcześniej wypracował wizję proekologicznego rozwoju
kraju i materiał ten stanowił podstawę prac „podstolika”. Odpowiadałem za ostateczną redakcję tekstu porozumienia.
Normalny dzień obrad wyglądał tak, że rano było spotkanie

Wybrane tytuły pierwszych raportów Instytutu na rzecz Ekorozwoju.
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naszej grupy solidarnościowej, potem właściwe obrady, a po
ich zakończeniu zbierał się mały zespół redakcyjny (reprezentujący obie strony), który do późnego wieczora uzgadniał
szczegóły tekstu wypracowanego kierunkowo na ogólnym
spotkaniu. Czasami toczyła się walka o słowa, np. my upieraliśmy się przy określeniu „rabunkowa gospodarka leśna”, na
co strona rządowa nie chciała się zgodzić. Ten czas to okres
bardzo ciężkiej pracy w stresie, gdyż nie było wiadomo, czym
się to skończy.
Negatywnie odbieraliśmy arogancję części uczestników
obrad i mediów rządowych. W trakcie jednego z nagrań
(nigdy nie były to wywiady na żywo) red. Marek Barański
z TVP zbeształ nas – trzech solidarnościowych uczestników
„podstolika” – za to, że nie umiemy się zmieścić z relacją
w wyznaczonym czasie. Zażądał od osoby odpowiedzialnej za
kontakty z mediami ze strony Solidarności, Piotra Nowiny-Konopki, aby nauczył nas, jak mówić, dodając pogardliwie, że
nie będzie marnował taśmy na jakieś czcze gadanie. Atmosfera była bardzo napięta.
Doszło jednak do współdziałania między światłymi członkami strony komunistyczno-rządowej a stroną solidarnościową.
Nowoczesne myślenie o ochronie środowiska zwyciężyło. Uzgodniono protokół w 27 punktach, w duchu ekorozwoju; rozbieżność
dotyczyła jedynie budowy elektrowni jądrowej. Wypracowany
materiał stał się podstawą do przygotowania w 1991 roku polityki ekologicznej Polski, opartej na zasadzie ekorozwoju. Było
to na ówczesne czasy nowatorskie rozwiązanie.

Okładka publikacji
z materiałami
pierwszej w Polsce
konferencji
nt. ekorozwoju,
które ze strony
Solidarności stanowiły
podstawę do debaty
w „podstoliku
ekologicznym”.
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Instytut na rzecz Ekorozwoju – idea
obywatelska
Działalność w PKE, a także w innych organizacjach po roku
1989 oznaczała uczestnictwo w niezliczonych wydarzeniach
i sprawach; były to opinie, publikacje, konferencje (jak pierwsza
konferencja o ekorozwoju w Polsce w 1985 roku w Krakowie),
akcje bezpośrednie (przeciw tamie w Czorsztynie, elektrowni jądrowej w Żarnowcu) czy demonstracje rowerowe. Było
w tym dużo emocji, ale ruchowi jako całości brakowało fachowej wiedzy, mocnych i silnych argumentów podpartych nauką.
Myśleliśmy – Krzysztof Kamienicki, Andrzej Kakiet i ja – o tym

już w połowie lat 80., ale sprzyjające warunki polityczne nastały dopiero po Okrągłym Stole. Przełomowym momentem był
mój wyjazd w kwietniu 1989 roku na miesięczne stypendium
do USA, a także rozmowy ze Zbyszkiem Bochniarzem (członkiem PKE), który wtedy od kilku lat przebywał w Stanach
Zjednoczonych.
Wizytowanie World Watch Institute, Resource for the Future czy World Resources Institute wywarły na mnie tak mocne
wrażenie, że postanowiliśmy – Krzysztof, Zbyszek i ja – założyć
w 1990 roku polski think tank zajmujący się szeroką problematyką zrównoważonego rozwoju. Nazwaliśmy go Fundacja
„Instytut na rzecz Ekorozwoju” (InE). Bez wsparcia amerykańskich instytucji, jak: Ford Foundation, German Marshall
Fund of the US, Rockefeller Brothers Fund czy później Charles
Stewart Mott Foundation, oraz ich bardzo zaangażowanych
pracowników, jak np. Bill Moody czy Marianne Ginsburg, byłoby to niemożliwe. Amerykanie nie tylko wspierali zagadnienia
ochrony środowiska, ale przede wszystkim tworzyli instytucje
społeczeństwa obywatelskiego.
Taką właśnie instytucją jest InE, który kieruje się misją:
„W interesie przyszłych pokoleń”. Przez 24 lata istnienia Instytutu przewinęło się przez niego wiele wspaniałych osób; część
z nich pracuje dziś w Komisji Europejskiej, instytucjach rządowych, inni pozostali w organizacjach pozarządowych. Trzon InE
tworzyła i tworzy grupa, w której oprócz Krzysztofa i mnie są
także Jolanta Kamieniecka i Bożenna Wójcik. Przez wiele lat InE
było jedynym niezależnym, prywatnym instytutem zajmującym
się ochroną środowiska i wspierającym swoją pracą i wiedzą
rodzący się w latach 90. szeroki ruch ekologiczny.
Prace prowadzone w InE legły u podstaw ekologicznych
zapisów w Konstytucji RP; przygotowaliśmy definicje zrównoważonego rozwoju dla Sejmu RP; ocenialiśmy skutki
prywatyzacji i wejścia zagranicznych firm do Polski z punktu
widzenia ekorozwoju; promujemy rozwój zrównoważonej turystyki; przenieśliśmy na grunt polski ideę przestrzeni ekologicznej
oraz pojęcie odmaterializowania produkcji i konsumpcji; zaproponowaliśmy alternatywne podejście do polityki transportowej
i energetycznej, a ostatnio współtworzymy Niskoemisyjną Strategię dla Polski do roku 2050. I wiele innych rzeczy.
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Ruch ekologiczny w zagrożeniu
W ciągu 25 lat przemian zmienił się także ruch ekologiczny
i stosunek do niego. Z jednej strony, ruch się sprofesjonalizował, częściowo zurzędniczał, aby pisać wnioski o granty, a po
zrealizowaniu rozliczać je. Idee, którymi ruch się kieruje, często
nie pomagają w „wyścigu” o środki na funkcjonowanie organizacji, gdyż nie pasują do programów donatorów. Stanowi to
zagrożenie spauperyzowaniem ideowym ruchu. Z drugiej strony, profesjonalizm prowadzi do budowania silniejszej pozycji,
jak choćby utworzona w roku 2002 Koalicja Klimatyczna
(powstała na gruncie współpracy InE i PKE z inicjatyw Zbyszka
Karaczuna, Mirka Sobolewskiego i mnie) zrzeszająca obecnie
23 organizacje.
Bywa, że ruch ekologiczny zagraża interesom silnych lobby
gospodarczo-przemysłowych, toteż, chcąc nie chcąc, zaczął
zajmować się polityką. Tym samym naraził się na brutalne ataki „niezależnych” dziennikarzy i „rzetelnych” polityków (dość
przypomnieć, że ich zdaniem ruch ekologiczny chroniący bobry
jest winien wielkiej powodzi w 2009 roku!) i inwigilacje przez
różne służby. Stanowi to poważne zagrożenie dla wizerunku
ruchu ekologicznego w społeczeństwie. Rezultat? Członków
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organizacji ekologicznych nazywa się oszołomami czy też
widzi się w nich ludzi zainteresowanych ekoharaczami i czerpiących finansowe korzyści z Gazpromu. Jak minimalizować
te zagrożenia – a są to zagrożenia dla całego społeczeństwa
obywatelskiego – pozostaje pytaniem otwartym.
Ruch ekologiczny jako całość, a także poszczególne jego organizacje, musi bardziej zdecydowanie się samookreślić: za czym
się opowiadamy, a czemu jesteśmy przeciwni, jakie są nasze
podstawowe wartości. Warto się zintegrować wewnętrznie,
aby stanowić siłę społeczną, a nawet polityczną. Należy budować porozumienia z innymi organizacjami (przykład: list do
premiera w sprawie projektu ustawy o odnawialnych źródłach
energii, pod którym obok Koalicji Klimatycznej podpisało
się wiele organizacji przedsiębiorców), stawiać na zrozumienie, współdziałanie, budowanie mostów. Akcje bezpośrednie
(przywiązywanie się do drzew czy blokady inwestycji) i nieposłuszeństwo obywatelskie to skrajna ostateczność.
We współpracy z mediami niezbędne jest utrwalenie pozytywnego obrazu ruchu ekologicznego: przecież występujemy
w obronie wspólnego dobra, jakim jest przyroda i jej zasoby,
dbamy o jakość życia obecnego pokolenia i ochronę środowiska dla przyszłych generacji.

1 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, państwowy organ ds. planowania gospodarczego, działający w Polsce 1957–1988.
2 Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości.
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Federacja Zielonych
– początki i przesłanie
Wojciech Kłosowski
Wojciech Kłosowski – ur. w 1959 r., ekspert samorządowy; specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego, zwłaszcza
rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, wykładowca akademicki, autor licznych publikacji. Uczestnik „podstolika ekologicznego” w obradach Okrągłego Stołu. Członek założyciel Zielonych (2004).

Czas utraconej nadziei

Od prywatnego azylu do ruchu ekologicznego

Kiedy dziś, po ponad ćwierćwieczu, przypominam sobie rzeczywistość późnych lat 80. XX wieku, wspomnienia łatwiej odtwarzają
fakty i daty, a dużo trudniej docierają do tego, co było źródłem
powstania Federacji Zielonych – do specyficznej atmosfery tamtych lat. Atmosfery nie da się zobiektywizować, więc odwołam
się do zupełnie subiektywnego obrazu, jaki mam w pamięci.
Początek lat 80. to rewolucyjna atmosfera pierwszej Solidarności
i odrodzenia społecznego, a następnie stan wojenny z tragicznymi i heroicznymi wydarzeniami, zrywami buntu przy okazji każdej
znaczącej rocznicy, których w Polsce nigdy nie brakowało.
Nastrój tamtych lat odtwarzam z perspektywy osobistego
uczestnictwa w dziejącej się wokół historii: przewodniczyłem
na mojej uczelni NZS-owi (powstałemu w miesiąc po porozumieniach gdańskich), a potem w stanie wojennym i tuż po nim
dwukrotnie siedziałem w więzieniu za działalność opozycyjną
(1982 i 1984). Jednak około połowy lat 80. heroiczne nastroje
w społeczeństwie wygasały, niemal powszechne było dojmujące
poczucie przegranej i braku szans na zmianę. Wprawdzie represje
komunistyczne stopniowo słabły, ale w kręgach solidarnościowej
opozycji nie widać było już energii, która mogłaby znów porwać
ludzi. Dominowały szarzyzna, wszechobecne kartki na produkty
i brak nadziei w społeczeństwie.

W tej atmosferze pojedyncze osoby i środowiska rozpoczynały poszukiwanie dla siebie enklaw możliwej wolności. Kiedy
w 1986 roku wyprowadziliśmy się z Jagodą i dziećmi na podlubelską wieś i zaczęliśmy z grupą przyjaciół tworzyć zręby osady
ekologicznej w Dąbrówce, widzieliśmy w tym projekcie azyl dla
nas samych. Nie było w nas poczucia, że może to być część
szerszego ruchu, bo wówczas jeszcze mało kto myślał o życiu
w zgodzie z naturą jako o ruchu zmiany społecznej. W tamtych
czasach, bez internetu i komórek, gdy na telefoniczną rozmowę
międzymiastową czekało się godzinami, nie było skąd dowiedzieć
się, że w innych miejscach w Polsce dojrzewają podobne oddolne
inicjatywy. Jednak jakimś cudem więzi porozumienia stopniowo
się nawiązywały.
Bodaj wiosną 1987 roku Jagoda wypatrzyła w ówczesnym czasopiśmie „Działkowiec” ogłoszenie ludzi z Pieczysk pod Kaliszem,
zainteresowanych biodynamiczną uprawą ziemi. Napisaliśmy do
nich list i to był prapoczątek Federacji Zielonych. Autorami ogłoszenia okazali się Mirek i Ewa Pukaczowie, z którymi spotkaliśmy
się jakiś czas później. Zorientowaliśmy się, że takich ludzi jak my
jest więcej i że chcemy razem kontestować system, nie tylko
budując sobie enklawy życia na jego marginesach, ale też – tworząc nowy ruch ekologicznej alternatywy.
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Federacja Zielonych jako alternatywa
Katalizatorem okazał się – paradoksalnie! – pomysł komunistycznej władzy na budowę w Polsce elektrowni jądrowych
w Chotczy, a potem w Klempiczu. Organizacja pierwszych
protestów przeciw tym planom skonsolidowała środowisko oponentów, którzy w rezultacie spotkali się 12 grudnia 1987 roku
w Krakowie i założyli Federację Zielonych. Motorem powstania
federacji byli między innymi wymienieni już Ewa i Mirek Pukaczowie, Grzesiek Peszko, Jagoda Kłosowska i niżej podpisany, Blanka
Gąsiorowska i Leszek Michno, Daniel Aleksandrzak i wiele innych
osób, których nazwiska uleciały już z pamięci.
Federacja od początku była programowo bliska zachodnim
partiom zielonych, ale słowo „partia” brzmiało wówczas w Polsce na tyle źle, że nie chcieliśmy go w nazwie nowej organizacji.
Deklaracja programowa Federacji Zielonych „Nasze Zasady”
ustanawiała trzy programowe filary: ekologię, demokrację
i pokój, a anarchistyczny z ducha „Antystatut FZ” nadawał jej
charakter luźnej federacji autonomicznych grup, które co roku
spotykały się, aby odnowić federację na kolejny rok. Federacja Zielonych w krótkim czasie znalazła partnerów w innych
ruchach i organizacjach, które albo powstawały w tamtym
czasie, jak Ruch „Wolę być” czy REFA (Ruch Ekologiczny św.
Franciszka z Asyżu), albo aktywizowały się na nowo, jak Polski
Klub Ekologiczny czy Ruch „Wolność i Pokój”, a wkrótce także
Liga Ochrony Przyrody.

Mój „podstolik ekologiczny”
W 1988 roku po ogólnopolskiej fali strajków wiosną i latem oraz
w obliczu załamania gospodarki zaczęła się konkretyzować idea
rozmów Okrągłego Stołu. Późną jesienią 1988 roku w Warszawie, przy okazji jednego ze spotkań opozycyjno-ekologicznych
poznałem prof. Stefana Kozłowskiego i kiedy niedługo potem
strona opozycyjna tworzyła zespoły do rozmów Okrągłego Stołu, zostałem zaproszony przez Profesora w skład tzw. podstolika
ekologicznego.
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Trwające od lutego do kwietnia prace „podstolika” pamiętam
jako bardzo budujące doświadczenie. Podczas gdy w głównych
podzespołach Okrągłego Stołu wybuchały kryzysy, „podstolik ekologiczny” stosunkowo łatwo uzyskał konsens w niemal
wszystkich sprawach. Atmosfera rozmów była zaskakująco
konstruktywna i merytoryczna, co w mojej opinii w decydującej
mierze było zasługą osobowości dwóch współprzewodniczących
zespołu: prof. Stefana Kozłowskiego ze strony opozycyjnej i prof.
Jerzego Kołodziejskiego ze strony rządowej. Nie udało się uzyskać
porozumienia tylko w jednym punkcie: energetyki jądrowej, gdzie
zapisano protokół rozbieżności, ale cały pozostały zakres rozmów
zakończył się pełnym sukcesem.
Wiele ówczesnych uzgodnień dało początek późniejszym ważnym zmianom w kraju: reformie prawa ochrony środowiska,
swobodzie działania organizacji ekologicznych, prawu obywateli
do uczestnictwa w decyzjach dotyczących środowiska, a przede
wszystkim – uznaniu zasady zrównoważonego rozwoju za
naczelną wytyczną, co znalazło odzwierciedlenie w obowiązującej dziś Konstytucji RP.

Przesłanie Federacji na dzisiaj
Od tego czasu zmieniło się bardzo wiele i doświadczenia sprzed
25 lat – jeśli spojrzymy na nie w sposób uproszczony – nie wydają się już przydatne dzisiejszemu ruchowi ekologicznemu. Jednak
przy głębszym spojrzeniu odkrywamy zasadę, którą Federacja
Zielonych przyjęła wówczas za fundament swego działania, a która jest aktualna nadal: skuteczna działalność proekologiczna nie
może być jedynie wąsko „ekspercka” i wyrwana z kontekstu społeczno-politycznego. Trzeba także mówić o demokracji, nie unikać
polityczności. Jeśli dziś upominamy się w Polsce o „demokrację
energetyczną”, czy skuteczną „politykę klimatyczną” na poziomie
lokalnym, to warto pamiętać, że podstawy takiego myślenia budowały ponad 25 lat temu powstające wówczas ruchy ekologiczne,
w tym Federacja Zielonych, a potem zapisano je w porozumieniach „podstolika ekologicznego” Okrągłego Stołu.

Demonstracja przeciwko budowie elektrowni
jądrowej w Żarnowcu.
Fot. Archiwum Klubu Gaja
54

55

PRZEZ EKOLOGIĘ DO WOLNOŚCI

PRZEZ EKOLOGIĘ DO WOLNOŚCI

Radość z odzyskiwanej
wolności
Tadeusz Kopta
Dr inż. Tadeusz Kopta – ur. w 1947 r., ekspert ds. transportu; przez wiele lat przewodniczący Komisji Transportu PKE. Za działalność w PKE
groziło mu zwolnienie z pracy, więc działał i pisał pod pseudonimem; mimo to został zdegradowany i nie miał możliwości awansu.

Początkowy entuzjazm
Gdy w 1980 roku wybuchła Solidarność, mało kto zastanawiał się,
jak trudna droga czeka Polskę do autentycznej wolności. Niewielu
zdawało sobie sprawę z tajnych rozmów części opozycji z komunistami. Pragnienie wolności i chęć naprawy Rzeczypospolitej
były silniejsze od przeszkód tylko częściowo uświadomionych.
Entuzjazm ogarnął całą Polskę. Z kraju marazmu z dnia na dzień
staliśmy się krajem pełnym społecznych inicjatyw.
W takiej to sytuacji społeczno-politycznej powstał Polski
Klub Ekologiczny. Tworzyli go ludzie związani w znacznej części z NSZZ „Solidarność”, którzy wcześniej zakładali komisje
zakładowe związku. PKE był swoistym fenomenem – pierwszą
niezależną od komunistów organizacją ekologiczną w krajach
bloku komunistycznego; dotychczas wszystkie organizacje tego
typu zakładane były przez organy władzy. Klub utworzyli wolni obywatele, kochający przyrodę ojczystego kraju i znający jej
problemy. W kolebce Klubu, w Krakowie, aktywne były środowiska naukowe związane z krakowskimi uczelniami. Najsilniejszą
reprezentację z podstawową bazą wniosła do PKE Akademia
Górniczo-Hutnicza.
Początkowy entuzjazm został zakłócony wprowadzeniem stanu
wojennego. Działania zamarły, mimo że komuniści nie rozwiązali
PKE. Odzyskiwanie Solidarności i rozmowy przy Okrągłym Stole,
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w tym powołanie „podstolika ekologicznego” z udziałem przedstawicieli PKE, pozwoliły na powrót do działalności. Niestety,
nigdy już potem nie było tego entuzjazmu, co w 1980 roku. Wielu
założycieli i działaczy PKE, nie wierząc w powodzenie misji, odeszło od działalności w Klubie. Z dzisiejszej perspektywy była to
ogromna strata dla Rzeczypospolitej.

Pierwsze lata działalności PKE
Mimo tych niewątpliwych strat PKE działał, współpracując
z niezależnymi organizacjami na Zachodzie. Przygotowywał
stanowiska i opinie w kluczowych sprawach dla państwa, weryfikował projekty ustaw i protestował w przypadku spraw groźnych
dla społeczeństwa. Działalność ta nie była w pełni bezpieczna
dla działaczy. I choć nie było już więźniów politycznych, to mściwa władza groziła niektórym działaczom zwolnieniami z pracy,
a ich awans zawodowy został trwale zablokowany. Wiązało się
to z osobistymi problemami niektórych spośród nas.
Na Walnym Zjeździe PKE uchwalono, że Kraków jest stolicą
ruchu ekologicznego, bo tu wszystko się zaczęło. Wpłynęły na
to nie tylko naukowe tradycje Krakowa i rola zaangażowanych
obywateli miasta, ale także fakt, że Kraków był i jest niestety
nadal jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast Polski.
Wynika to z jego położenia w dolinie Wisły, otoczonej od pół-

nocy Jurą Krakowsko-Częstochowską i Wyżyną Miechowską,
a od południa Pogórzem Karpackim. Słabe przewietrzanie Krakowa tworzy wyjątkowo sprzyjające warunki do kumulowania
się zanieczyszczeń.
PKE wyrażał od początku twórczy protest krakowskiego środowiska naukowego przeciwko nieuwzględnianiu w rozwoju
gospodarczym czynników ekologicznych. Te początkowe protesty stały u podstaw koncepcji ekorozwoju, nazwanego później
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku zrównoważonym rozwojem. Wypracowane wtedy w ramach ogólnospołecznej
dyskusji propozycje stały się w 1989 roku tematem obrad „podstolika ekologicznego”. Pamiętam te niezwykle burzliwe dyskusje,
ucierające się stanowiska i wynikające z tego propozycje, które mimo upływu lat w znacznej części nie straciły aktualności.
Wyniki negocjacji „podstolika ekologicznego” stały się podstawą
polityki ekologicznej państwa.

Kraków – miasto zagrożone
„Quo vadis Cracovia” to cykl konferencji podejmujących w latach
1980-1981 zagrożenia Krakowa, a konkretnie problemy: nadmiernego rozrostu miasta, braku czystej wody, zanieczyszczeń
środowiska, nadmiernego hałasu, zagrożeń komunikacyjnych.
Głównym zagrożeniem Krakowa w owych czasach był prymitywny przemysł w postaci dwóch hut i fabryki farmaceutycznej.
Batalia PKE zaczęła się od huty aluminium w Skawinie zlokalizowanej idealnie na linii wiatru nawiewającego na Kraków znaczną
część zanieczyszczeń. Argumenty przygotowane przez naukowców skupionych wokół PKE były na tyle przekonujące, że
komunistyczna władza musiała ustąpić pod naciskiem społecznym. Kampania społeczna zakończyła się zamknięciem wydziału
elektrolizy huty. Był to spektakularny sukces niezależnych środowisk skupionych wokół PKE, dający asumpt do dalszych działań
na rzecz poprawy sytuacji ekologicznej. Stało się jasne, że jeśli
społeczeństwo jest zjednoczone wokół jakiejś sprawy, to może
pokonać władzę. Zwłaszcza władzę skompromitowaną i słabą,
a taką była PZPR w 1980 roku. To poczucie siły dała Solidarności
pielgrzymka Jana Pawła II do kraju w roku 1979, która uświadomiła
narodowi, że działanie w jedności musi przynieść zwycięstwo nad
niedemokratycznym komunistycznym systemem.

Potyczka o likwidację zagrożeń Huty im. Lenina (dzisiaj Sędzimira) trwała latami i skończyła się tylko częściowym sukcesem.
W tym przypadku władze nie chciały ustąpić, tłumacząc się obawą o utratę wielu miejsc pracy; taki argument trafiał na podatny
grunt społeczny. Prowadzący sprawę w imieniu PKE naukowcy
przyjęli strategię zamiany huty z surowcowej na przetwórczą, aby
pozbyć się tej części huty, która najbardziej truła Kraków. Także
i to napotykało na wielki opór. Dopiero mechanizmy gospodarki rynkowej doprowadziły do przekształceń minimalizujących
zagrożenia.
Trzeba pamiętać, że krakowska huta generowała potrójne
zagrożenia. Z jednej strony – szkodliwe emisje napływające na
Kraków i dewastujące jego historyczną substancję. Z drugiej
strony – niekontrolowany rozrost miasta spowodowany wciąż
nowym napływem pracowników do huty, gdzie była ogromna
fluktuacja kadr. Pracownicy zatrudniający się w hucie dostawali w szybkim terminie mieszkania, po czym zwalniali się, robiąc
miejsce następnym. Dla tych nowych budowano kolejne osiedla,
często po przeciwnej stronie miasta, co zmuszało pracowników do długich dojazdów. W ten sposób mnożono problemy
komunikacyjne (korki) i zagrożenia komunikacyjne w postaci
niepotrzebnego wzrostu zanieczyszczeń, hałasu i wibracji. Dla
środowiska naukowego związanego z PKE stało się oczywiste,
że taki „rozwój” miasta prowadzi do jego zguby. Zaproponowano
więc alternatywne sposoby działania. Propozycje przedstawione na konferencji „Ekorozwój szansą przetrwania cywilizacji”
nawiązywały do działań społeczeństw zachodnich, które z innych
powodów zaczęły rozumieć, że niekontrolowane uprzemysłowienie i konsumpcja trwale degradują środowisko, a nadmierne
uprzemysłowienie i sztucznie napędzana konsumpcja prowadzą
do ekologicznej katastrofy.

Niska emisja – trwały problem
W tym czasie wyszło na jaw, że jednym z największych
zagrożeń Krakowa jest tzw. niska emisja pochodząca z tysięcy pieców opalanych węglem i z rur wydechowych dziesiątków
tysięcy samochodów. Mimo upływu wielu lat ten problem
nadal – w XXI wieku – czeka na rozwiązanie, a nowe pokolenie ekologów wciąż walczy o czyste powietrze nad Krakowem.
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Informacja w „Echu
Krakowa” o Dniu bez
Samochodu, 1987 r.
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Ulotka kampanijna
z 1988 r.
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Świadczy o tym Krakowski Alarm Smogowy i jego działacze
prowadzący kampanię domagającą się wprowadzenia zakazu
palenia węglem. Władze Krakowa i Małopolski zadecydowały,
że będzie to możliwe w ciągu kilku lat. Czy rzeczywiście tak się
stanie, pokaże czas.
Wspominając działania PKE w Krakowie, nie można zapomnieć
o słynnym „Apelu o uspokojenie ruchu samochodowego w centrum Krakowa” z roku 1981. Apel przygotowany przez ekspertów
nie tylko żądał od władz miasta zasadniczych zmian w komunikacji, ale wskazywał, jak takie zmiany należy przeprowadzić. Była
to praktycznie gotowa koncepcja zgodna z duchem propozycji
dla innych miast zachodnioeuropejskich, gdzie problem nadmiernego ruchu samochodowego także występował, prowadząc do
poważnego kryzysu ekologicznego. Apel okazał się częściowym
sukcesem PKE, bo komunistyczne władze Krakowa takie okrojone uspokojenie ruchu samochodowego jednak wdrożyły. Było to
pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Niestety, do dzisiaj nie
udało się wprowadzić pełnej koncepcji PKE i jest to zadanie dla
kolejnego pokolenia ekologów.

Przyroda w ciągłym zagrożeniu
Władze musiały się liczyć ze stanowiskami PKE, gdyż większość z nich była przygotowana przez profesjonalistów. Służyły
temu między innymi powołane przez Zarząd Główny PKE
sekcje i komisje problemowe. Bardzo prężnie działały: Sekcja
Parków Narodowych, Komisja Rolnictwa Ekologicznego, Komisja Zdrowia, Komisja Transportu. Warto przypomnieć jedną
z najbardziej spektakularnych akcji PKE na rzecz obalenia tzw.
Kolorowego Zawrotu Głowy. Lobby narciarskie tak nazwało
przekształcenie najpiękniejszej części Bieszczadów w gigantyczną stację narciarską. Zdecydowane działania PKE wsparte
przez społeczeństwo doprowadziły do zapobieżenia dewastacji
tego zakątka Polski.
Nie wszędzie udało się PKE zatrzymać pęd do niszczenia lasów
i gór. Trwale zostało zniszczone Pilsko w Beskidzie Żywieckim
i Jaworzyna w Beskidzie Sądeckim; dewastacja gór nadal trwa
i znamy zapowiedzi kolejnych inwestycji narciarskich np. w Beskidzie Małym. PKE apelował wielokrotnie do instytucji rządowych
i samorządowych o ochronę lasów i gór przed ich rozjeżdżaniem
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przez motocykle, quady i samochody terenowe. Niestety, ten
problem wciąż nie jest rozwiązany i musi stać się zadaniem dla
młodego pokolenia ekologów. Ludzie szukający wytchnienia na
szlakach turystycznych nie mogą być zaskakiwani przez hordy
dewastatorów środowiska.

Ekolog to nie ekoterrorysta
Ruch ekologiczny w Polsce stoi dzisiaj przed zadaniem
popularyzacji idei ekologicznej w społeczeństwie
i koniecznością zmiany wizerunku polskiego ekologa.
Przez ostatnie 25 lat, pomimo istnienia organizacji
i instytucji ochrony środowiska nie udało się wzbudzić
powszechnego zainteresowania ekologią i nowymi
wyzwaniami, które w tej dziedzinie stoją przed Polską. Nie oddziałały trwale nawet medialne i dość
spektakularne akcje, jak na przykład obrona doliny Rospudy czy kampania na rzecz skuteczniejszej
ochrony Puszczy Białowieskiej. Oczywiście chodzi mi
tu o coś znacznie głębszego niż trywialna „ekologia”
obecna w świecie mody, reklamy i sklepów.
Zdecydowanie mocniej niż ekolog – działacz i społecznik – w świadomość społeczeństwa wpisał się termin
ekoterrorysta, używany w znaczeniu, który zwykle
z terroryzmem ma niewiele wspólnego. A przecież
trzeba uczciwie powiedzieć, że wytworzyliśmy całkiem interesujący i szeroki ruch ekologiczny, w tym
kilka prężnie działających organizacji pozarządowych
stanowiących cząstkę społeczeństwa obywatelskiego. Ruch ten sprawnie wykorzystuje unijne fundusze
dla ochrony polskiej przyrody. Nie można pominąć
obecności i rosnącej aktywności „chrześcijańskich
ekologów”, skupionych w Ruchu Ekologicznym św.
Franciszka z Asyżu (REFA), oraz oddziaływania nowego portalu Święto Stworzenia. Od 25 lat także polscy
katolicy wnoszą do ruchu ekologicznego swój wkład
wiedzy, motywacji etycznych i praktycznego zaangażowania.

Łączenie zdrowia ze środowiskiem
Wśród ważnych akcji PKE trzeba przypomnieć protest przeciwko budowie elektrowni atomowej w Żarnowcu. Dyskusje rozpaliły
do czerwoności zwolenników i przeciwników energii atomowej.
Na szczęście zdecydowana część społeczeństwa poparła działania PKE i rząd wycofał się z budowy. Jak się okazuje, nie na zawsze,
bo dziś – w drugim dziesięcioleciu XXI wieku – wracamy do tych
samych dyskusji i nowe pokolenie ekologów powinno kontynuować działania zgodne z deklaracją ideową PKE.
Istotną rolę odegrała Komisja Rolnictwa Ekologicznego, która
zapoczątkowała w Polsce działania w tej dziedzinie oraz pożyteczną modę na zdrową żywność. Dzięki PKE udało się powstrzymać
przekształcanie polskiego rolnictwa na wzór zachodni w rolnictwo nadmiernie poddane chemizacji.
Komisja Zdrowia zainicjowała szereg działań na rzez poprawy
zdrowia Polaków. Począwszy od propagowania magnezu jako
cennego mikroelementu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka, a skończywszy na zakazie
dodawania fluoru do pasty do zębów ze względu na nadmierną
obecność fluoru w środowisku (dzieci były szczególnie zagrożone). Komisja Zdrowia opracowała wiele raportów dotyczących
wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka. Należy
też odnotować kampanię PKE na rzecz wyeliminowania ołowiu
z benzyny, zakończoną pełnym sukcesem.

Podstawy zrównoważonego transportu
Walny Zjazd PKE uchwalił 5 czerwca Dniem bez Samochodu, co z kolei stało się pretekstem do wieloletniej kampanii na
rzecz czystego transportu. Jak się potem okazało, PKE był prekursorem tych działań, gdyż dopiero wiele lat później Komisja
Europejska ogłosiła 22 września Europejskim Dniem bez Samochodu. W dniach bez samochodu przetaczały się przez Polskę

demonstracje rowerzystów domagających się poprawy warunków dla ekologicznego transportu. Za jego symbol uznano
rower, ale doceniono także transport zbiorowy, w tym rolę kolei.
Z okazji corocznego Dnia bez Samochodu prezes PKE pisał list
otwarty do premiera RP z żądaniem poprawy warunków ruchu
dla rowerzystów i szerokiej promocji roweru jako codziennego środka transportu. Domagaliśmy się szybkiej modernizacji
transportu zbiorowego, w tym kolei.
PKE przez wiele lat w swoich listach otwartych i stanowiskach przestrzegał, że budowa autostrad i zaniedbanie
połączeń kolejowych doprowadzi do powielenia błędów krajów zachodnioeuropejskich i wielkich zagrożeń ekologicznych.
Niestety, było to wołanie na puszczy. Obecnie Polska ma
znacznie mniej kolei niż poprzednio, boryka się za to z wielkimi problemami transportowymi. Gigantyczne korki na drogach
powodują zagrożenia ekologiczne, zwłaszcza w obszarach
miejskich. Odcięto całe połacie Polski od dobrego transportu zbiorowego. Dzisiaj Polacy w wielu przypadkach – choćby
nawet chcieli podróżować inaczej – skazani są na najbardziej
nieekologiczny i drogi środek transportowy, jakim jest samochód. Wieloletnie apele PKE o ekorozwój transportowy, zwany
także zrównoważonym transportem, nie zostały przez rządzących wysłuchane.
Jest jednak nadzieja w postaci budzącej się świadomości młodych ludzi, którzy wbrew przeciwnościom wsiadają w dużych
miastach na rowery. Zakładają swoje organizacje i domagają się
od władz różnych szczebli budowy infrastruktury rowerowej.
Wieloletnie kampanie PKE przyniosły dobre rezultaty, bo obudziły społeczeństwo i pokazały, że rower jest doskonałym środkiem
codziennego transportu i alternatywą dla samochodu. Jest też
nadzieja, że rozgrzebane linie kolejowe kiedyś ożyją, a odcięte od
większych ośrodków miasteczka powrócą do życia. Szkoda tylko
utraconego czasu.

Kasper Jakubowski – ur. w 1985 r., działacz Ruchu
Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu.
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Droga do dzikiej przyrody

Janusz Korbel
Dr inż. arch. Janusz (Andrzej) Korbel – ur. w 1946 r., działacz ekologiczny, dziennikarz, fotograf, architekt. Promotor tzw. ekologii głębokiej;
współzałożyciel Pracowni Architektury Żywej (1987), zmienionej następnie w Pracownię na rzecz Wszystkich Istot (1989). Autor książek.

Skąd ta cała ekologia?
W szarym życiu w PRL istniały obszary prywatnej wolności, gdzie
było więcej światła i kolorów. Takim obszarem było życie religijne,
a także subkultury, kręgi znajomych, w pewnych granicach również sztuka. I właśnie ludzie sztuki, wśród których się wówczas
obracałem, zaprosili w połowie lat 70. do Katowic amerykańskiego autora znanej na Zachodzie książki „Trzy filary zen”. Podczas
prywatnego wykładu (który umknął uwadze SB) w malarskiej
pracowni na poddaszu, w centrum stolicy najbardziej zanieczyszczonego regionu w Polsce, opowiadał on kilkudziesięciu zebranym
osobom o… zanieczyszczeniu. Głównym tematem jego wykładu
było zanieczyszczenie umysłu, co w Polsce, gdzie „Prawda”, śmierdząca niepowtarzalnym zapachem radzieckiej farby drukarskiej
kosztowała 1 zł, a na ulicach widniały hasła, że „program partii to
program narodu”, miało szczególną wymowę. Usłyszeliśmy z ust
Philipa Kapleau, że wszystkie zanieczyszczenia środowiska biorą
swój początek w zanieczyszczeniu umysłu, że wszystko jest ze
sobą powiązane i skuteczna ochrona przyr ody wymaga pracy na
wielu poziomach. Wśród słuchaczy byli późniejsi obrońcy przyrody.

Architekt rzecznikiem ekologii głębokiej
Okładka publikacji na temat zagrożeń
wynikających z masowej motoryzacji, 1993 r.
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Moim ulubionym wykładowcą na studiach architektonicznych
w Krakowie był prof. Przemysław Szafer, syn słynnego przyrod-

nika prof. Władysława Szafera, współtwórcy Białowieskiego
Parku Narodowego. Pod jego kierunkiem pisałem wówczas pracę doktorską o wpływie czynników środowiska na architekturę.
Wkrótce po wybuchu Solidarności w roku 1980 zatelefonował do
mnie z wiadomością, że właśnie powstał w Krakowie Polski Klub
Ekologiczny i bardzo mnie namawia, bym się włączył w tworzenie
jego sekcji na Górnym Śląsku. Namawiać mnie nie trzeba było,
lecz spotkania środowisk naukowych i społecznikowskich wydawały mi się zbyt skoncentrowane na problemie zanieczyszczeń
w środowisku miejskim – takiej „ekologii człowieka” – więc nadal
poszukiwałem swojej niszy.
W Krakowie Michalina Białecka redagowała wówczas powielany magazyn ekologiczny „Arka” i na jego łamach próbowałem
określić swój punkt widzenia na szeroko rozumianą „ekologię”.
Pracowałem wtedy na uczelni w Gliwicach, gdzie moim przełożonym, profesorem i przyjacielem był „emigrant” z krakowskiej
uczelni, architekt o artystycznej duszy i twórczej pomysłowości,
Zbigniew Gądek. Zbyszek wiedział oczywiście o moich ekologicznych zainteresowaniach i któregoś dnia przyniósł list od swojego
przyjaciela z Anglii, w którym wymieniono „8 punktów głębokiej
ekologii”. Pamiętam jego słowa: „Zobacz, czego się tam uczy na
kierunku architektury!”
Był to już smutny czas stanu wojennego i następujących po
nim szarych lat życia na kartki. Mnie, wegetarianinowi, było
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łatwiej, bo kartki na mięso oddawałem na stacjach benzynowych
w zamian za dodatkowe kartki na benzynę. Podobało się to prof.
Szaferowi; skonstatował, że ekologiczne odżywianie się przynosi
w PRL dodatkowe korzyści, dając swobodę jeżdżenia! Muszę tu
wspomnieć, że wcześniej spędziłem pół roku w Stanach Zjednoczonych, na zaproszenie ośrodka zen (to zaproszenie umożliwiło
mi otrzymanie paszportu) i tam natrafiłem m.in. na książkę Iana
McHarga „Projektowanie z naturą”, która zasadniczo wpłynęła na
moje myślenie o krajobrazie, przyrodzie i architekturze.

Architektura żywa
Zasady głębokiej ekologii trafiły do moich rąk w odpowiednim
czasie! Świeża pamięć solidarnościowego zrywu inspirowała, by
podejmować jakieś wspólne działania. Prof. Szafer zaproponował
mi napisanie książeczki w ramach serii „Biblioteka myśli nowoczesnej” wydawnictwa Arkady. Napisałem „Architekturę żywą”;
proponowałem w niej ekologiczne podejście do projektowania,
dzieliłem się myśleniem o krajobrazie i architekturze jako procesie.
Na uczelni stworzyliśmy z przyjacielem nieformalną Pracownię Architektury Żywej. Realizowaliśmy program nauczania,
ale z naciskiem na poznawanie miejsc. Moi dyplomanci jeździli
w teren, zbierając informacje o „zdrowiu” i „chorobie”, by później ingerować projektowo tam, gdzie przestrzenny organizm
potrzebował leczenia, według etycznej zasady Hipokratesa primum non nocere. Dzięki znajomym z zagranicy dostawaliśmy już
ekologiczne publikacje, głównie radykalnego nurtu związanego
z obroną lasów deszczowych i innych. Chcieliśmy się tym dzielić.
W tamtych czasach zwykły kserograf był urządzeniem pod ścisłą
kontrolą milicji. O założeniu jakiejś organizacji czy stowarzyszenia
trudno było nawet myśleć. Przecież jest Liga Ochrony Przyrody
– odpowiadano w odpowiednim wydziale resortu, zatrudniającego smutnych panów – to po co więcej?
Praca na uczelni dawała jednak nieco swobody. Zaczęliśmy
w gronie przyjaciół redagować „Zeszyty Pracowni Architektury
Żywej”, umieszczając naukowy nadtytuł: „Studia ekozoficzne dla
zagadnień przestrzennych”. Powielaliśmy te zeszyty na uczelnianej kserokopiarce i rozsyłaliśmy je znajomym i przyjaciołom
w Polsce. Tak powstawała sieć ludzi, którym bliska była przyroda
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i którzy skupiali się wokół filozofii autora terminu „deep ecology”,
norweskiego profesora Arne Naessa.

Dzikie jest piękne!
Zorganizowaliśmy też, pod ambasadą Malezji, chyba pierwszą
w historii Polski demonstrację w obronie wycinanych lasów deszczowych. Milicjanci nie bardzo wiedzieli, o co chodzi, ale był to już
schyłek komuny i pozwalano na więcej.
Kiedy w Warszawie w kwietniu 1989 roku kończyły się obrady
Okrągłego Stołu, natychmiast skorzystaliśmy z wolności: spotkaliśmy się na konferencji głębokiej ekologii, w której uczestniczyli
ówczesny dyrektor Greenpeace International, dyrektor Ośrodka
Lasów Tropikalnych z Australii, filozof przyrody z Finlandii oraz
przedstawiciele różnych niepodległościowych środowisk, głównie
z kręgów Ruchu „Wolność i Pokój”. Prosto z tej konferencji pojechaliśmy do Żarnowca wspierać protest przeciw budowie elektrowni
atomowej. Towarzyszył nam australijski obrońca przyrody, John
Seed, autor książki „Council of All Beings” (Zgromadzenie wszystkich istot) i parateatralnego warsztatu pod tym samym tytułem,
odwołującego się do rytuału jako narzędzia budowania związków
z przyrodą. Przejęliśmy od niego ten warsztat, a także nazwę, bo
zmieniliśmy Pracownię Architektury Żywej na bardziej adekwatną Pracownię na rzecz Wszystkich Istot. Byliśmy świadomi, że
nazwa będzie dla wielu prowokacją, ale już trochę podszkoleni
ekologicznie wiedzieliśmy, że nauka ekologii dowodzi wzajemnych
związków na wielu poziomach. Zaproponowałem wtedy kolejne
prowokacyjne hasło: „Dzikie jest piękne!” I przyjęło się, chociaż
w kanonie dawnej kultury dzicz kojarzyła się raczej ze zdziczeniem obyczajów niż z procesami naturalnymi w przyrodzie.

Co zostało z „podstolika ekologicznego”?
A tymczasem w Polsce zachodziły zasadnicze zmiany. Obok
Okrągłego Stołu toczyły się obrady „podstolika ekologicznego”,
które słabo śledziliśmy, bo uważaliśmy się za ruch całkowicie oddolny. Szukaliśmy kontaktów z naukowcami-przyrodnikami w terenie,
żeby się od nich uczyć i dysponować merytorycznymi argumentami.
Jednym z pierwszych członków Pracowni został wielki orędownik
zrównoważonego rozwoju, lider ekologicznego zespołu Okrągłego Stołu profesor Stefan Kozłowski. Znałem go już wcześniej, bo

profesor zapraszał mnie w dniach stanu wojennego na spotkania
środowisk ekologicznych, organizowane w Warszawie przy kościele, jak większość niezależnych działań w tamtych czasach.
Dzięki profesorowi poznaliśmy znaczenie ustaleń „podstolika ekologicznego”. Spośród 27 uzgodnionych postulatów ten
dotyczący planowania przestrzennego – chociaż jeden z najważniejszych – do dzisiaj nie doczekał się realizacji, a Polska jest
niestety krajem chaotycznej zabudowy i postępującej degradacji
krajobrazów. Chociaż „podstolik ekologiczny” zrewolucjonizował
podejście do spraw środowiskowych (np. wpływając zasadniczo na zmiany w prawie, wprowadzając ocenę oddziaływania
na środowisko, mechanizmy finansowe itp.), to większość idei
z czasem została rozmyta w polityce, która na ostatnim miejscu
stawia zagadnienia ekologiczne. Cóż z tego, że mamy konstytucyjny zapis zrównoważonego rozwoju, skoro stał się on niewiele
znaczącym hasłem, którym podpierają się także najwięksi niszczyciele środowiska naturalnego.
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest ignorancja klasy politycznej w zakresie ekologii. W sprawach środowiska wypowiadają
się politycy wywodzący się z grup czerpiących korzyści z eksploatacji zasobów przyrodniczych, a niekoniecznie kierujący się
myśleniem o ochronie ekosystemów. Ćwierć wieku po zrywie solidarnościowym zwyciężyło indywidualistyczne myślenie partyjne
lub stronniczość grup interesu. Niechęć samorządów do wiązania
sobie rąk miejscowymi planami przestrzennymi oraz niechęć polityków do rozwiązywania problemów ekologicznych i planowania
owocują kolejnymi konfliktami.

Dzisiejszy dzień codzienny
Od czasu Okrągłego Stołu krajobraz społeczny zmienił się
bardzo. Przed 25 laty można było pisać o młodych, niedoświadczonych ekologach, którzy blokują budowę tamy czy „siedzą na
drzewach”, kierując się wyłącznie emocjami. Dzisiaj organizacje
pozarządowe dysponują przygotowanymi prawnikami i ekspertami. Coraz bardziej profesjonalne środowiska ekologiczne odwołują
się do prawa europejskiego (przypadek doliny Rospudy), a emocje
poparte są raportami wykonywanymi przez specjalistów w danej
dziedzinie. I chociaż nadal dochodzi do aktów obywatelskiego
nieposłuszeństwa, to przysłowiowej okupacji drzew towarzyszą

zwykle konsultacje ze specjalistami i politykami z Komisji Europejskiej. Niszczenie przyrody może się okazać kosztowne dla
państwa, kiedy będzie musiało ono zapłacić ogromne kary.

Czym jest ekologia dla muzyka?
Oíkos – dom. Istotą rzeczy w każdym domu jest
harmonia, równowaga między elementem emocji
i zachowawczym porządkiem myśli. Moim miejscem
na Ziemi jest kraina pełna uroku i czaru, zniewalającej
przyrody – Warmia i Mazury. Kraina o wielowiekowej
historii, usiana setkami głazów, z niezliczoną ilością
srebrzystych jezior, rzek i strumieni. Mój dom, w którym czuję się szczęśliwy. Zapisując myśli w zeszycie
z nutami, wyrażam cząstkę energii przyrody, ale co to
oznacza w zetknięciu ze światem?
Ekologia to umiejętność i potrzeba zachowania najcenniejszych wartości nie tylko dla siebie, ale także
dla przyszłych pokoleń. Na co dzień koncertuję
pośród tej bujnej przyrody. Staję naprzeciw sztuki
mistrzów i słyszę, jak w nutach drży serce przyrody.
Żart, uśmiech i zabawa wynikające z przedstawiania
czy wręcz przedrzeźniania natury – towarzyszyły
muzyce od zawsze. Kompozytorów korciło, by naśladować w pisanych przez siebie dźwiękach szum
wiatru, tętent konia, bicie piorunów, głosy zwierząt,
śpiew ptaków. Instrumenty nieraz stawały się zabawką w rękach muzyków rozbrykanych jak dzieci.
Wszystko może wydawać się filozoficzną względnością, ale tutejszy krajobraz wciąż gra i śpiewa. Bez
wiedzy o środowisku nie udałoby się nam zachować
jego wszystkich walorów. Dziś trudno wyobrazić sobie
funkcjonowanie bez ekologii. Jest jak aksjomat życia,
sfera dla wolności ducha i równowagi między samym
sobą a resztą świata. Wszyscy chcemy znać drogę prowadzącą do szczęścia. Tą drogą jest ekologia.
Dr hab. Leszek Szarzyński – ur. w 1951 r., prof.
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, lider zespołu
Pro Musica Antiqua, gra na złotym flecie; kreator
i inspirator wielu wydarzeń muzycznych, odznaczony
za zasługi w propagowaniu polskiej muzyki w świecie
medalem „Gloria Artis”.
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Zaczynająca z powielanym biuletynem Pracownia na rzecz
Wszystkich Istot wydaje dzisiaj ceniony miesięcznik. Ma na
swoim koncie poważne sukcesy. Doprowadziła do zmniejszenia
polowań na wilki na Słowacji oraz wygrała procesy o niszczenie
gór przez biznes narciarski (doprowadzając do rozebrania nielegalnego wyciągu); wpłynęła na warunki niezbędne do podjęcia
decyzji1, by cały obszar Puszczy Białowieskiej mógł zostać uznany
za dziedzictwo ludzkości; chroniony jest ryś i wilk, w obronie którego zablokowaliśmy kiedyś Krosno.
Dzisiaj konflikty przyrodnicze częściej mają podłoże kulturowe, wykorzystywane następnie przez różne grupy interesu. Z tej
perspektywy dyskusyjne wydają się konsekwencje przeniesienia
Lasów Państwowych do resortu środowiska. Ochrona lasów miała być finansowana przez zyski wypracowane z ich eksploatacji.
W rezultacie mamy dużą i silną korporację Lasy Państwowe, która
zarządza 1/4 powierzchni kraju, pozostając de facto poza kontrolą
społeczną. Poprzez udział w samorządach pracownicy Lasów Państwowych stają się graczami w wielu konfliktach lokalnych.
Brak lobby ekologicznego w Sejmie powoduje, że przyrodnicze
inicjatywy społeczne okazują się nieskuteczne. Inicjatywa obywatelska (poparta podpisami 250 000 osób) mająca na celu zastąpienie
obecnego liberum veto w sprawie parków narodowych, przysługującego gminom, trafiła do sejmowej „zamrażarki”. W rezultacie,
mimo zapisów dotyczących polityki ekologicznej państwa, nie
powstają nowe parki narodowe, a istniejące nie mogą być powiększane. Polska plasuje się na końcu Europy w tej dziedzinie.

Casus Puszczy Białowieskiej, czyli trochę
optymizmu

Demonstracja przed
Sejmem RP w obronie
Puszczy Białowieskiej.
Fot. Janusz Korbel
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Pomimo katastrofy krajobrazowej, o jakiej możemy już mówić
w Polsce w związku z zaniedbaniami w planowaniu przestrzennym, trzeba też odnotować sukcesy, które nastąpiły w ochronie
przyrody dzięki procesowi zapoczątkowanemu w „podstoliku
ekologicznym”. Ostatnie wyspy dzikiej przyrody należą do najcenniejszych zasobów, jakie mamy w kraju. Nigdzie w Europie, a może
i na świecie, nie ma drugiej Puszczy Białowieskiej – największego
i najcenniejszego mieszanego lasu nizinnego strefy umiarkowanej.
Jest to prawdziwe przyrodnicze dziedzictwo ludzkości – puszcza

chroniona przez polskich królów, a nawet zaborców, dotrwała
z żubrami do XXI wieku! To dlatego pierwszy rozdział światowego
bestsellera Alana Weismana „Świat bez nas” zaczyna się właśnie w Puszczy Białowieskiej. Losy tego prastarego skarbu były
parokrotnie zagrożone, zwłaszcza podczas I wojny światowej, po
wojnie, kiedy puszczę wycinała angielska „Centura”2 i w czasach
PRL. Nie pamiętam już, co spowodowało, że w pierwszych latach
istnienia Pracowni postanowiliśmy pojechać do tego matecznika
przyrody. Zobaczyliśmy wycięte kilkusetletnie dęby i słuchaliśmy
dramatycznych słów naukowców białowieskich o tym, jak puszcza
ginie. Nie można było nie zacząć kampanii w celu powiększenia
parku narodowego. Pień kilkusetletniego dębu z Puszczy trafił
przed polski Sejm i do mediów na całym świecie. Międzynarodowy aspekt okazał się bardzo pomocny; gdy aktywiści z kilkunastu
krajów przyjechali bronić Puszczy i zorganizowali protest przed
ministerstwem (wówczas było to Ministerstwo Ochrony Środowiska), politycy wreszcie zajęli się sprawą. Park narodowy został
powiększony z 7% do 15% polskiej części Puszczy. Ważniejsze było
moratorium na wycinanie ponad stuletnich drzew i drzewostanów.
Kolejne lata nie przynosiły jednak zmniejszenia wycinki. Dopiero
kiedy gminy odmówiły przyjęcia wysokich dotacji, proponowanych
przez rząd w zamian za zgodę na powiększenie parku narodowego,
minister środowiska zdecydował chronić Puszczę w ramach obecnego statusu, zmniejszając znacznie pozyskanie drewna.
Puszcza Białowieska jest dzisiaj najlepiej chroniona od czasów
poprzedzających I wojnę światową. Jak długo? Czego uczy nas
przypadek białowieski? Od bardzo dawna mieliśmy mnóstwo
naukowych argumentów za nadaniem całej Puszczy statusu Parku Narodowego. Ale kontrargumenty mogą przygotować także
ci użytkownicy lasu, którzy widzą w nim magazyn drewna. Dzika
przyroda to jednak nieustanny proces i zmiany. Jeśli zgadzamy się
ze stwierdzeniem, że dzikie jest piękne, to powinniśmy z pokorą
podchodzić do przyrody. Nie jesteśmy jej zarządcami. Jeżeli zgadzamy się ze słowami Mahatmy Gandhiego, że to sama droga jest
celem, podążajmy nią konsekwentnie. Siła argumentów merytorycznych nie wystarczy, ponieważ ruch ekologiczny jest silny
także siłą swoich emocji i uczuć. Człowiek, który kocha, nie pragnie
zniszczyć przedmiotu swoich uczuć. Kochajmy więc przyrodę!

1 Decyzja jeszcze nie zapadła, Pracownia tylko wpłynęła na warunki przedstawione stronie polskiej przez UNESCO.
2 Ponieważ „Centura” wycięła zrębami zupełnymi podobną powierzchnię jak Niemcy, myślę, że trzeba o tym wspomnieć, wymieniając okresy dewastacji Puszczy.
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Student, ekolog,
organizator KOLUMNY
Maciej Kozakiewicz
Maciej Kozakiewicz – ur. w 1970 r., ekonomista społeczny i menedżer, w latach 2002-2014 zawodowo związany był z Uniwersytetem Łódzkim, gdzie ukończył studia i obronił doktorat. Od 1990 r. angażuje się w przedsięwzięcia proekologiczne i odpowiedzialne społecznie.
Kierował działaniami Międzyuczelnianego Lobby Ekologicznego (1992-1998), Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000-2002) oraz Stowarzyszeniem Innowatorów Zarządzania (2003-2007). Obecnie tworzy projekt „Polska Witalna”.

Co było na początku?
Na początku było Międzyuczelniane Lobby Ekologiczne (MLE)
działające w Łodzi w latach 1992-1997. Powstało w wyniku
przemożnej chęci grona młodych osób do podjęcia działań proekologicznych. Inspiracji dostarczyła grupa ekologiczna skupiona
w Łódzkim Domu Kultury wokół Lecha Kwietnia i Stefana Poprawy, która organizowała różne prelekcje i wystawy. Jedna z takich
wystaw nt. wegetarianizmu i praw zwierząt stała się impulsem
powstania MLE. Jak wiele tego typu organizacji, MLE składało się
ze studentów, edukatorów, początkujących naukowców, w większości wegetarian, pasjonatów zdrowego stylu życia. Organizacja
skupiała osoby nietuzinkowe; kilku najaktywniejszych uczestników obroniło w kolejnych latach doktoraty z różnych dziedzin
naukowych (m.in. ekonomii, socjologii, ochrony środowiska).
Po blisko dwóch latach przyglądania się aktywności ruchu
ekologicznego organizacja znalazła swoją niszę i przysłużyła się
polskiej ekologii coroczną organizacją Ogólnopolskich Spotkań
Ruchu Ekologicznego KOLUMNA, na terenie gminy Łask (Kolumna, leśna dzielnica Łaska) i Inowłódz (Spała). Spotkania odbywały
się w latach 1993-1997. Przyjeżdżało tam corocznie blisko dwustu
uczestników, by szukać inspiracji do własnych działań. Najczęściej byli usatysfakcjonowani programem i poziomem organizacji
Ogólnopolskich Spotkań. MLE brało też czynny udział w inicjowa68

niu innych ważnych przedsięwzięć scalających rozproszony ruch
ekologiczny, jak choćby LISTA 21 (próba wyłonienia reprezentacji
ruchu – „rady starszych”) czy Biura Wspierania Lobbingu Ekologicznego, organizowane przy ważnych instytucjach w Warszawie
(parlament, rząd).
W miarę upływu czasu część osób odeszła z MLE i podjęła
zadania poza organizacjami pozarządowymi. Aktywność proekologiczna w Łodzi jednak nie zgasła, bo nie zabrakło naturalnych
kontynuatorów działań MLE. Można wymienić kilku liderów
organizacji łódzkich, czyli Rafała Górskiego z Instytutu Spraw
Obywatelskich, dra Janusza Reichela z Centrum Strategii i Rozwoju IMPACT, Gosię Świderek oraz Krzysztofa Wychowałka
z Ośrodka Działań Ekologicznych ŹRÓDŁA, Dariusza Matusiaka
z Ośrodka Twórczych Działań Edukacyjnych, Jacka Jędrzejczaka
z Fundacji FERSO, Monikę Gorzelańską z Korpusu Pokoju czy też
Bognę Stawicką z Kobiety.lodz.pl. Wszystkie te osoby zdobywały
swoje doświadczenia i były aktywne w „złotych latach” MLE.

Od MLE do dorosłego życia
Organizacja odegrała zasadniczą rolę w ukształtowaniu mojego systemu wartości. Wiele mnie nauczyła. Jako szef MLE
organizowałem z powodzeniem Ogólnopolskie Spotkania ruchu
ekologicznego i włączyłem się w procesy zwiększania roli „zielono

myślących” w dyskursie publicznym. Poznałem wielu wspaniałych
ludzi, z których spore grono zostało moimi przyjaciółmi; trzymamy się razem po dziś dzień. Miałem okazję zrozumieć meandry
funkcjonowania państwa. Otrzymałem też liczne okazje do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez udział w różnorodnych
programach i szkoleniach, co zaowocowało pracą w Ministerstwie
Środowiska, a następnie obroną doktoratu z problematyki dotyczącej zasad finansowania organizacji ekologicznych w Polsce.
Te zdarzenia ostatecznie doprowadziły mnie do objęcia posady
nauczyciela akademickiego i wykładowcy etyki biznesu na Uniwersytecie Łódzkim.

Kolumna – idea integracji ruchu ekologicznego
Spotkania ruchu ekologicznego w Kolumnie/Spale stały się dla
nas corocznym wydarzeniem, wokół którego ogniskowała się
znaczna część aktywności organizacji. Wiadomo było, że liczymy
w majówkowy weekend na wizytę ministra środowiska1, a przede
wszystkim na prezentację dokonań liderów tematycznych w kluczowych obszarach aktywności; była to problematyka: odpadów,
transportu, edukacji ekologicznej, praw zwierząt, rolnictwa ekologicznego. Wokół każdego z tematów gromadziło się grono
liderów, które coraz mocniej oddziaływało na opinię publiczną.
Gdyby spotkania były kontynuowane, ruch ekologiczny mógłby
mieć obecnie znacznie większe znaczenie. Niestety, nie odbywają się już od 17 lat; nie znalazł się kontynuator tej wydawało się
mission possible, której logistyka była poukładana i wystarczyło jedynie ogłosić kolejne miejsce i termin. Koniec zwoływania
spotkań wiązał się najprawdopodobniej z kryzysem finansowania
organizacji ekologicznych; przełom XX i XXI wieku nie był łatwy
pod tym względem dla organizacji tego typu. Polska przestawała
być postrzegana przez kraje Zachodu jako państwo potrzebujące
pomocy, a polskie instytucje rządowe i samorządowe nie zdążyły stworzyć systemu finansowania „niepokornych recenzentów
swoich poczynań”.

Nieznany/poznany „podstolik ekologiczny”
Szczerze powiedziawszy, niewiele wiedziałem o „podstoliku”,
gdyż w czasie obrad Okrągłego Stołu jeszcze nic nie wskazywało, że będę działaczem ekologicznym. Właśnie wtedy zostałem

Wspólnota ekologiczna
Ruch ekologiczny jest dla mnie potrzebą cywilizacji.
Nie znam osoby, która powie, że nie kocha przyrody
i że nie rozumie, jak bardzo jesteśmy z nią związani.
Potrzeba symbiozy z przyrodą jest osobistą potrzebą
każdego człowieka w walce o życie, ale jest ona właściwa ludziom, którzy kierują się w życiu dążeniem
do równowagi, racjonalizmem i rozsądkiem. Ruch
ekologiczny powinien polegać na współistnieniu i na
uwrażliwianiu tych wszystkich, którzy sprawy ekologii uznają za nieistotne. Nie przykuci do drzew, ale
walczący o prawo, które zapobiega bezmyślnemu niszczeniu zasobów przyrody, są prawdziwymi ekologami.
Nie tajemnicze organizacje wymuszające pieniężne daniny w zamian za zezwolenia na budowę, ale
świadomie współdziałający naukowcy, administracja
i Ministerstwo Środowiska, którzy wspólnie podejmują decyzję o zrównoważonym rozwoju, tworzą ruch
ekologiczny. Wszystkim ekologom mówię wielkie:
tak! Pseudoekologom-szaleńcom wielkie: nie!
Krzysztof Materna – ur. w 1948 r., konferansjer, satyryk,
aktor, reżyser i producent telewizyjny.

pełnoletnim obywatelem RP z optymizmem oczekującym przełomowych zmian w kraju. Wieczorami spokojnie wdychałem
zapach kolumieńskich sosen, nie zdając sobie sprawy, iż czeka
na mnie „życiowa misja”. Tak się jednak złożyło, że pod koniec
2000 roku miałem przyjemność ściśle współpracować z Radosławem Gawlikiem, jednym z uczestników „podstolika”, który służył
polskiej ekologii w randze sekretarza stanu. Kilku innych uczestników obrad zostało moimi kompanami, a jeszcze inni przyjaciółmi.
Rolę „podstolika ekologicznego” poznałem więc z opóźnieniem.

Co będzie dalej z ruchem ekologicznym w Polsce?
Ruch ekologiczny w dzisiejszej Polsce to już element globalnej całości. Świadomość problematyki ochrony środowiska
musi obejmować obszar daleko większy niż Polska. Na poglądy
wpływają doniesienia medialne z poczynań międzynarodowych
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organizacji, ruchów społecznych i organizacji konsumenckich.
Wzrost presji na międzynarodowe korporacje sprawia, iż wiele
organizacji musi rozstrzygać dylematy, z kim „wypada” współpracować i jakie strategie przyjmować, by skutecznie realizować
misję organizacji. Powstanie internetowych platform społecznościowych, jak np. Facebook, powstanie kanałów telewizyjnych
informujących przez 24 godziny na dobę, zupełnie zmieniło formy
działania. Zalew informacji sprawia, że praca organiczna musi być
przeplatana spektakularnymi działaniami w stylu Greenpeace.
Równocześnie wzrasta świadomość społeczna w sferze dbałości o zdrowie, przy jednoczesnym poszanowaniu Natury. W tej
dziedzinie istnieje wiele programów i metod, a także ogromne
zróżnicowanie ofert. Wiele działań prowadzonych jest już od
przedszkola. W placówce mojej córki (rocznik 2008) funkcjonuje
sprawny program edukacji ekologicznej z rozbudowanymi for-
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mami udziału dla rodziców i dzieci. Gdy na jednym z ostatnich
spotkań dowiedziałem się, że wybrane potrawy będą przyrządzane z produktów ekologicznych, uzmysłowiłem sobie, iż procesy
rozpoczęte 25 lat temu przy „okrągłym podstoliku” temu zaczynają naprawdę funkcjonować.
Ostatecznie uważam, że przegraliśmy niektóre bitwy: w dziedzinie publicznego transportu, o dobry klimat dla ruchu rowerowego,
na polu gospodarki odpadami i surowcami wtórnymi. Nadziei upatruję w egoistycznym dbaniu o harmonię ducha i ciała. Dbałość
o swoje zdrowie najczęściej jest wynikiem pogłębionej wrażliwości i szacunku dla Piękna Natury lub jest drogą do tej wrażliwości.
Tak przynajmniej dzieje się w moim przypadku i w przypadku
osób, z którymi mam przyjemność współpracować na co dzień.
Ta „oświecona” część obywateli stanie się coraz istotniejszym
sojusznikiem zielonego myślenia.

1 W latach 1989-1999 nazwa urzędu brzmiała: Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Kadry z ekologicznej
przeszłości. Warto było…
Jolanta Matiakowska-Karmańska
Jolanta Matiakowska-Karmańska – ur. w 1949 r., dziennikarka zajmująca się problematyką ekologiczną, przedstawicielka Klubu Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, inicjatorka (1996) i czł. Rady Programowej konkursu
o nagrodę Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”; współpracuje z Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym „Śląsk”.

Realia Górnego Śląska
Jest połowa gierkowskich lat 70. XX wieku. Jadę na budowę
potężnej Huty Katowice. Mam opisać dla gazety, w której pracuję
– „Trybuny Robotniczej”1 – jak razem z hutą rosną lasy. Szok. Po
horyzont tylko błoto, buldożery, wykopy i rury. Drzew nie widać.
Ludzi mało, nie ma nawet kogo o nie zapytać. Spotykam miejscowych i wszystko staje się jasne. Jakie lasy??? Wszystkie wyrąbali.
Gdzieś podobno sadzą patyki...
Chorzów. Huta Kościuszko zieje ogniem. W ścisłym centrum
miasta. Złe powietrze nie tylko czuć, ale i widać. Na parapetach
mieszkań, także mojego mieszkania, codziennie zalega nowa, gruba warstwa szaro-rdzawego pyłu. Nie wytrzymuję. Dzwonię do
dyspozytora huty i pytam: Co tam robicie? – W słuchawce głucha cisza. Zdesperowana krzyczę: Jak mi pan nie odpowie, zrobię
raban na całą Polskę! – Ogień wszystkiego nie strawi. Resztki trzeba wydmuchać… – pada szczera odpowiedź.
Katowickie Szopienice. Dr Jolantę Król, pediatrę, niepokoją groźne
objawy u dzieci. Większość z nich mieszka w starych familokach
z jedną umywalką. Bawią się w ogródkach, w smugach śmiercionośnego, ołowianego pyłu. Tuż obok wiekowej HMN „Szopienice”,
największego producenta metali nieżelaznych na Śląsku i kadmu
na świecie. Pani doktor podejrzewa najgorsze.
Zabrze. Prof. Bożena Hager-Małecka zaczyna diagnozować w kli-
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nice choroby dzieci spod tej huty. Nie ma wątpliwości. To ołowica.
Atakuje najmocniej układ krwiotwórczy i nerwowy. Ale nikt oficjalnie nie chce o tym słyszeć! Lekarki, po cichu, robią swoje. W ciągu
trzech miesięcy udaje się im przebadać pięć tysięcy szopienickich
dzieci. Tysiąc z nich zostaje poddanych leczeniu. Za mało! To tylko
najpoważniejsze przypadki. Reszta nie kwalifikuje się do leczenia
– decydują bardziej liberalne niż dziś normy zdrowotne. Ale każdy chorobowy przypadek dr Król dokumentuje. Gromadzi wyniki
badań, spisuje je nocami. Zbiera całe tomy dokumentów. To ogromna, medyczna wiedza. Zachęcona przez swoją panią profesor pisze
doktorat. Ówczesny rektor Śląskiej Akademii Medycznej zamyka
go w sejfie, by nie psuć wizerunku socjalistycznej władzy. Mimo to
dr Jolanta Król mówi dziś skromnie: Było warto!

Początek podróży ekologicznej
Nie przypuszczałam, że te pierwsze tematy mojej pracy dziennikarskiej na Śląsku rozpoczną najdłuższą podróż w moim życiu.
Podróż ekologiczną. Na szczęście odbywam ją w towarzystwie
niezawodnej grupy ludzi podążających w tym samym kierunku.
Najpierw wizyta w wydziale ochrony środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (mieści się jeszcze w metalowych
barakach w odległej od centrum dzielnicy). Dyrektor tego wydziału,
dr inż. Wojciech Szczepański, o katastrofalnym stanie środowiska
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wie wszystko. Wyszkolił przecież zespół znakomitych pracowników. Pytam o szopienicki ołów. Nie jest zaskoczony. Wskazuje
mi… sejf! Rozmawiamy długo.
Potem druga szansa – katowicki oddział Instytutu Ochrony
Środowiska, późniejszy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Nie jest łatwo, ale… dostaję materiały badawcze dotyczące
metali ciężkich w śląskim środowisku naturalnym. Tylko do wglądu. Na miejscu. Dyrektor dyskretnie wychodzi. W końcu to nie
on, a jego naukowcy badają i monitorują problem ołowiu. Będą
mi pomagać i stają się moimi, nie tylko zawodowymi, przyjaciółmi.
W pośpiechu piszę artykuł pod spokojnym tytułem: „Choroba, która zaistniała nieoficjalnie”. Chodzi oczywiście o ołowicę.
Artykuł ukazuje się w gazecie o kilkusettysięcznym nakładzie. To
ważne. Mieszkańcy Śląska wreszcie mogą przeczytać o niebezpieczeństwie, a sprawa zapisuje się w ich pamięci.

Narodziny niezależności
Artykuł staje się moim paszportem, z którym wyjeżdżam na
pierwszą, ekologiczną sesję dziennikarską klubu ochrony środowiska Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. To moja kolejna grupa
wsparcia. Na najtrudniejszy czas, który jeszcze przed nami.
Po powrocie przygotowuję kolejny „ołowiany tekst” do gazety.
Wymuszają go sami ludzie. Na przemysłowym Śląsku, który stał się
już obszarem katastrofy ekologicznej, prawie połowę powierzchni
zajmują tereny rolne i tysiące ogródków działkowych. Przygotowuję
więc materiał o skażeniach gleby na śląskich działkach. Co na nich
rośnie? Co jemy? Prawda jest bolesna – warzywa są skażone. Nie
wierzę, że artykuł się ukaże. A jednak „Trucizna z ogródków działkowych” następnego dnia zostaje wydrukowana na łamach „Trybuny
Robotniczej”. Zahuczało nawet w Warszawie. Skutecznie dla sprawy!
Gęstnieje atmosfera nie tylko w polityce. Także w ekologii. Ciekawe, że na pisanie o zagrożeniach ekologicznych władza jakby
przymykała oczy. Dziś wiemy, że robiła to w swoim interesie.
Problemy w dziedzinie ochrony środowiska mocno skupiały uwagę społeczeństwa. Kierowały niezadowolenie społeczne w inną,
niż tylko polityczna, stronę. Na szczęście, ekologii wyszło to na
dobre. Już wkrótce przysłowiowy kamyczek z obszaru zagrożenia
środowiskowego poruszy potężną, ekologiczną lawinę… Odwrotu
od rewolucji nie było także i w tej dziedzinie!
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Polski Klub Ekologiczny na Śląsku
W roku 1980 powstał Polski Klub Ekologiczny. Pierwsza dobrze
przygotowana, inteligencka siła obywatelskiego nacisku ekologicznego. Z orężem w postaci argumentów nie do odrzucenia.
W województwie katowickim zawiązał się Okręg Górnośląski PKE,
na początku nieco hermetyczny i nieśmiały. Jego działanie nabrało
rozmachu, gdy kierownictwo objął dr inż. Wojciech Beblo, naukowiec z Głównego Instytutu Górnictwa. Śląski PKE stał się aktywny,
popularny. Co najważniejsze – stał się też partnerem dla władzy,
choć nie zawsze dobrze widzianym. No i zawsze wnikliwie obserwowanym, szczególnie podczas otwartych, burzliwych spotkań.
Spotkania odbywały się regularnie w auli Wydziału Biologii
i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego. Do czasu wprowadzenia stanu wojennego przychodziło na spotkania coraz
więcej ludzi z całego województwa. Temperatura dyskusji rosła.
Atmosfera była wspaniała. Nie mąciły jej nawet poważne ostrzeżenia w rodzaju: „Nie jesteście sami”.

Lata osiemdziesiąte – pożytki ze współpracy
Stan wojenny zmienił wszystko, ale… niczego w niezależnej
przestrzeni ekologicznej nie przekreślił. Wręcz przeciwnie. Na śląskiej mapie pojawiały się coraz to nowe organizacje. Wśród nich
radykalny Śląski Ruch Ekologiczny młodych inteligentów, studentów i robotników; grupa Polskiej Partii Zielonych, niekryjąca
swoich ambicji politycznych; młodzieżowy, spontaniczny, niekonwencjonalny, bez żadnych struktur organizacyjnych ruch „Wolę
być”; Społeczne Towarzystwo Ekologiczne „Pro-vita”, utworzone
przy Polskim Związku Katolicko-Społecznym; ruchy spod znaku
św. Franciszka z Asyżu i wiele innych.
Ruch w interesie ekologicznym był bardzo żywy. Organizacje
ekologiczne często z sobą współpracowały. W ten sposób tworzyły nie tylko tło dla przeobrażeń w ochronie środowiska, ale
i prawdziwą, skuteczną broń. Ich przedstawiciele byli obecni
wszędzie tam, gdzie trzeba było „wykrzyczeć” konieczne zmiany
w polityce ekologicznej.
Współpraca między organizacjami ekologicznymi zaowocowała podczas obchodów w Polsce światowego Dnia
Ziemi – 22 kwietnia 1990 roku. Na Śląsku zorganizowaliśmy

go z naszym PKE jako pierwsi w kraju. Miał inny charakter niż
warszawski, bardziej festynowy. Korzystając z łamów „mojej”
gazety, zaprosiliśmy do udziału w tym święcie wszystkie organizacje ekologiczne, a wszystkich uczestników festynu – do
tworzenia z podanych sobie rąk symbolicznego, „śląskiego
łańcucha życia”. Ludzie z naszego PKE aranżowali taki żywy
łańcuch na katowickim rynku, przez który każdego dnia przewijało się tysiące uczestników. Podobnych łańcuchów tego dnia
utworzono na Śląsku więcej, m.in. pod murami Huty Łaziska,
w Zabrzu i w wielu średnich szkołach.

A gdzie ja, dziennikarka?
Byłam aktywnym i entuzjastycznym członkiem Polskiego Klubu
Ekologicznego – Okręgu Górnośląskiego. To był mój klub, do którego wnosiłam wiedzę i równocześnie z niego ją czerpałam. Jako
dziennikarka miałam często łatwiejszy niż inni członkowie dostęp
do informacji. Widziałam z bliska rozpadające się technicznie
zakłady-truciciele. Odwiedzałam je nie zawsze oficjalnie. Bywało, że „tylnymi drzwiami”, często nocą przez dziury w płotach,
z moimi zaprzyjaźnionymi inspektorami z wydziału ochrony środowiska urzędu wojewódzkiego. To wtedy zobaczyłam na własne
oczy, że nikt nie wyłącza nocą filtrów; tych filtrów tam po prostu
nie było! Zanieczyszczenia wydostawały się głównie z nieszczelnych, wręcz dziurawych instalacji produkcyjnych.
Zdobyte informacje konfrontowałam z wiedzą nieocenionego
Bernarda Cimandera, klubowego kolegi, specjalisty w zakresie
badania czystości powietrza, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach.

Rozkazy nie dla przyrody!
Wśród organizacji ważną rolę odegrała Liga Ochrony Przyrody. LOP była jedyną organizacją ekologiczną, której działalności
w stanie wojennym nie wypadało władzy zawiesić. Przyroda przecież nie wykonuje rozkazów.
Niejednokrotnie, dla dobra wspólnego, LOP przekraczała granice
swojej ściśle określonej misji. Tak było w 1983 roku, gdy największy w kraju Zarząd Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Bytomiu,
którym kierował dr Leopold Kobierski, zaprosił na posiedzenie
wyjazdowe do swego miasta Prezydium Zarządu Głównego tej

organizacji. Uchwała, podjęta na tym posiedzeniu, nie dotyczyła
bynajmniej ochrony przyrody, lecz polityki ochrony środowiska.
Liga skierowała ją do Sejmu, rządu i PZPR. Ta wizyta na Śląsku
dała też możliwość zaprezentowania jednego z najbardziej zdegradowanych miast, Bytomia, w Programie Pierwszym Telewizji.

Ekologia zmienia świat i ludzi
Ekologia to odpowiedzialność. Zachowanie ekologicznej równowagi to warunek naszego przetrwania.
Ruch ekologiczny to wyraz poczucia odpowiedzialności części obywateli. Kto tego poczucia nie ma, kto
świadomie niszczy delikatne równowagi istniejące
w naturze, ten popełnia zbrodnię przeciwko ludzkości, bo faktycznie morduje swoje i nasze dzieci. Od lat
80. XX wieku ekolodzy uświadamiali tę prawdę Polakom, a częściowo też polskim rządom. Po 1989 roku,
a zwłaszcza po roku 2004, istotnie wspomogła ich
Unia Europejska.
Dziś trudno by było uwierzyć, że zdrowy na rozumie
dorosły mieszkający w Polsce nie zdaje sobie sprawy
z ceny ekologicznych zaniedbań. Środowisko stało
się permanentnym tematem debaty. Ale jest w Polsce traktowane tak samo, jak całe nasze otoczenie
– społeczeństwo, miasto lub wieś, państwo, przedsiębiorstwo. Czyli egoistycznie i krótkowzrocznie.
Już widać, że dużo dalej się nie posuniemy, jeżeli nie
zmieni się stosunek Polaków do całego otaczającego
nas świata.
Ekologia przestała być sprawą miłośników przyrody. W XXI w. stała się sprawą miłośników człowieka
i kultury w jej najszerszym rozumieniu. Kto nie lubi
i nie szanuje siebie i innych ludzi, ten nie będzie lubił
i szanował roślin, zwierząt, powietrza ani wody. I vice
versa. W tym sensie zadaniem ruchu ekologicznego
jest teraz reforma kultury. Sama ekoświadomość nie
wystarczy.
Jacek Żakowski – ur. w 1957 r., publicysta tygodnia
„Polityka”, wykładowca w Katedrze Dziennikarstwa
Collegium Civitas.

73

PRZEZ EKOLOGIĘ DO WOLNOŚCI

Był to wstrząsający, żywy przekaz na temat katastrofy ekologicznej na Śląsku.
Współpraca z Ligą Ochrony Przyrody miała wielkie znaczenie
dla dziennikarzy skupionych w klubie tematycznym ochrony
środowiska Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, zawieszonego w stanie wojennym. Jeden z naszych kolegów, nieżyjący już
red. Juliusz Zagórski rzucił hasło, by klub trwał dalej – jako nieformalna i niezależna organizacja. Przyjęła nas wówczas pod swoje
skrzydła, bez żadnych warunków, właśnie Liga Ochrony Przyrody.
Utworzyliśmy przy jej Zarządzie Głównym w Warszawie niezależny, twórczy Klub Publicystów Ochrony Środowiska (EKOS). Bez
osobowości prawnej, bez środków na działanie. Dla LOP nie było
to przeszkodą.

EKOS – dziennikarskie zwierzę
Dzięki schronieniu się pod skrzydła LOP Klub Publicystów
Ochrony Środowiska funkcjonuje już ponad 30 lat, nie licząc
jego wcześniejszego rodowodu sprzed stanu wojennego. Nie
nam (jego uczestnikom) oceniać, jak przysłużył się ekologicznej
wolności. Skupiał, w najbardziej newralgicznym dla polskiej transformacji czasie, ponad stu dziennikarzy prasy, radia i telewizji,
specjalizujących się w problematyce szeroko rozumianej ochrony środowiska. Robiliśmy swoje. Bez fajerwerków. Staraliśmy się
przekazywać naszym czytelnikom jak najwięcej rzetelnej prawdy.
Podnosiliśmy społeczną świadomość ekologiczną. Kierowaliśmy
ją również do ludzi podejmujących decyzje gospodarcze i polityczne. Sami też się uczyliśmy. Chcieliśmy, by nasza współpraca
z instytucjami ochrony środowiska w Polsce była partnerska.
Organizowaliśmy sesje wyjazdowe (najbardziej poruszające, ze
względu na skalę zniszczeń, były te na Śląsku), seminaria i różnorodne spotkania wymiany myśli, poglądów i doświadczeń. Ta
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dziennikarska współpraca z instytucjami ochrony środowiska,
zakładami przemysłowymi, nigdy nie była bezkrytyczna. Inspirowała obie strony.
Podczas obrad Okrągłego Stołu dziennikarze EKOS-u jako
pierwsi skrzętnie notowali ustalenia „podstolika ekologicznego”,
by je później na łamach mediów analizować, monitorować, pilnować realizacji. Obradom „podstolika” przewodniczył prof. Stefan
Kozłowski, nasz przyjaciel, ekologiczny guru. Mile byliśmy tam
wtedy widziani. Poczuliśmy ożywczy powiew.
Mnie udało się wówczas napisać dwie popularne książeczki o katastrofie ekologicznej na Śląsku i naszym, koniecznym
udziale w jej powstrzymywaniu. „Graj w zielone z nami” oraz
„Eko-alarm” to zatrzymane w reporterskich kadrach obrazy
degradacji środowiska i zobowiązania władzy podjęte po Okrągłym Stole.

A co dzisiaj?
Nowy czas po zmianach 1989 roku stwarzał podatniejszy grunt
dla narodzin ekologii obywatelskiej. Powstały masowo nowe
organizacje i stowarzyszenia. W śląskim województwie między
innymi wojowniczy Klub Gaja czy preferująca ekologię głęboką
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. Swoistym fenomenem było
powołanie Fundacji na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Do dziś
dba ona w praktyce o uświadamianie i leczenie śląskich dzieci,
zagrożonych ołowicą.
Bez spontaniczności ruchów ekologicznych nie byłoby możliwe
wykreowanie, na polskiej drodze ku wolności, idei proekologicznego rozwoju gospodarczego. Inną sprawą pozostaje wprowadzanie
ich w życie. Dlatego organizacje ekologiczne, i te radykalne, i te
grające w zielone na innych instrumentach, są nam dalej potrzebne do życia… jak czyste powietrze.

1 „Trybuna Robotnicza”, dziennik, organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Katowicach; wychodziła od 1945 do 1 lipca 1990; miała największy nakład w PRL;
jako sprywatyzowana „Trybuna Śląska” wychodziła do 2004 r.

Ruch ekologiczny
– przeszłość i przyszłość
(z perspektywy Wrocławia)
Aureliusz Mikłaszewski
Dr inż. Aureliusz Mikłaszewski – ur. w 1940 r., pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej, członek założyciel Polskiego
Klubu Ekologicznego, uczestnik „podstolika ekologicznego” przy Okrągłym Stole.

Początek zmian
Zaczęło się od wyboru polskiego kardynała Karola Wojtyły na
papieża. W dniu 16 października 1978 roku usłyszeliśmy „Habemus
papam...” i później słowa, które obiegły świat: Jan Paweł II – papież
z Polski. W kraju euforia, w Krakowie bije dzwon Zygmunta,
a w gmachu KC PZPR (Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej) w Warszawie światła palą się przez całą noc.
Towarzysze radzili, co robić… Pokazać kły czy zamerdać ogonem?
Cokolwiek by postanowili, było złe. Wybrali to drugie, zgodzili się
na zaproszenie papieża do ojczyzny.
Później nastąpił czerwiec 1979 – pierwsza pielgrzymka Ojca Świętego do Polski. To było więcej niż radość: ogromne tłumy, setki
tysięcy ludzi w kilku miastach poczuły się zjednoczone we wspólnocie ideałów, jakie dawała wiara i nadzieja na zmiany. W dniu
3 czerwca 1979 roku w Warszawie na placu (nomen omen) Zwycięstwa padły pamiętne słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi!”
Zstąpił i odnowił – rok później wybuchła Solidarność, zaczął się
(kilkunastomiesięczny zaledwie) festiwal wolności. W tej atmosferze kształtował się Polski Klub Ekologiczny.

Jak powstał Polski Klub Ekologiczny?
Zaczęło się gorącą jesienią 1980 roku od spontanicznej organizacji
osób mających dostęp do źródeł informacji o stanie środowiska i świadomych zagrożeń, jaki ten stan niesie dla zdrowia i życia ludzi. Takie
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grupy tworzyli ludzie wykształceni, mający merytoryczne przygotowanie, ale i odwagę do ujawniania informacji o skażeniu środowiska.
Chodziło o przełamywanie barier cenzury na wszelkie informacje
o złym stanie wody, gleby czy powietrza oraz o emisjach z przemysłu, który był przedstawiany dotychczas wyłącznie pozytywnie.
Szczególnie aktywne okazały się środowiska dziennikarskie,
naukowe, biur projektowych i instytutów branżowych. Ich spotkania odbywały się w klubach dziennikarza (Kraków, Wrocław), na
uczelniach i w innych miejscach publicznych. Tworzyły się grupy
tematyczne, wyłaniali się nowi organizatorzy ruchu ekologicznego.
W Krakowie postulowano m.in. zamknięcie huty aluminium w Skawinie, we Wrocławiu – zakładów takich jak Hutmen, Chemitex,
Dolmel, Pafawag, a szczególnie huty chromu Siechnice, w Jeleniej
Górze chodziło o Celwiskozę.
Podobnie wyglądało to w wielu innych miastach Polski. Struktury
będące początkiem Zarządu Głównego PKE powstały w Krakowie.
W miastach wojewódzkich tworzyły się okręgi, a w województwach
– Koła PKE. Wszystko działo się spontanicznie, podstawą było
zaufanie wzajemne i chęć poprawienia stanu środowiska. Klub stał
się też szkołą organizacji i kształtowania postawy obywatelskiej.
We Wrocławiu pierwsze formalne zebranie Okręgu Dolnośląskiego PKE odbyło się 11 grudnia 1981 roku. Wybraliśmy Zarząd
Okręgu, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński. Przede wszystkim
jednak trwała ożywiona dyskusja, wymiana informacji o stanie środowiska oraz propozycji zmian. Wychodząc z tego zebrania późną
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nocą, już 12 grudnia, mieliśmy w głowach liczne plany i zadania. Nie
wiedzieliśmy, że walec stanu wojennego już się toczył i że na drugi
dzień wszystko będzie wyglądało inaczej.

Trudne warunki lat osiemdziesiątych
WRON, PRON, MO, ZOMO. Władza pokazała swoje prawdziwe
oblicze. Zakaz zgromadzeń, kartki na żywność, cenzura i represje. W takich warunkach Klub przestał normalnie funkcjonować.
Ale nie kolaborował i do PRON-u nie dał się zapisać. Pewna część
członków PKE zaczęła działalność podziemną, publikując informacje o stanie środowiska w pismach drugiego obiegu. Udało się
nawet wydawać w ten sposób niezależne pismo „Zagrożenie”.
W roku 1983 stan wojenny zniesiono, ale cenzura i restrykcje pozostały. Klub próbował działać coraz aktywniej, wszędzie
tam, gdzie wymagało to zaplecza eksperckiego i wypracowania
argumentów opartych na rzetelnych podstawach. Występował
w obronie ludzi zagrożonych skażeniem środowiska, zyskując sympatię i autorytet. Wymagało to nie tylko dobrego przygotowania
merytorycznego, ale też odwagi, gdyż władze nadal dysponowały wieloma możliwościami szykan i represji. Tworzyły się nowe
powiązania niezależnych organizacji współpracujących jawnie
dla poprawy stanu środowiska. Takim dobrym przykładem jest
współpraca PKE i WiP-u w akcji związanej z Hutą Siechnice.

Kampania przeciw Hucie Siechnice
Była to huta chromu, zbudowana przez Niemców podczas wojny (pierwotnie jako wytwórnia karbidu), bez żadnych urządzeń
ochrony środowiska. Przejęta przez Rosjan wznowiła produkcję,
którą kontynuowano aż do roku 1989. Znajdowała się tuż przy
wrocławskich terenach wodonośnych, stanowiąc realne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Wrocławia.
Polski Klub Ekologiczny występował wielokrotnie przeciw temu
zagrożeniu. Jednak żadne negatywne informacje w prasie, radiu
oraz TV nie mogły się ukazać, chyba że bagatelizowały sprawę.
W takiej atmosferze opozycyjne działania poszły dwutorowo: Klub
dostarczał prawdziwych informacji o zagrożeniu, np. zorganizował
dużą konferencję na temat huty, a WiP (Ruch „Wolność i Pokój”)
w każdy drugi czwartek miesiąca organizował „czarne marsze” we
Wrocławiu przeciwko hucie.
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Konferencja odbyła się w sali Senatu Politechniki Wrocławskiej
w roku 1988. Od rana do wieczora sala była pełna, ludzie stali
z braku miejsc siedzących. Referaty oparte na badaniach wykazały, jak duże jest zatrucie gleby, wody i powietrza oraz jak to
wpływa na zdrowie mieszkańców Siechnic i Wrocławia. Znalazła
się też odważna osoba – lekarka pracująca w hucie – która przedstawiła rezultaty niezależnych badań stanu zdrowia pracowników
huty (statystykę ich zachorowań).
Konferencja zakończyła się dużym sukcesem, wiele o niej
mówiono i powoływano się na nią w dyskusjach. Wzrósł autorytet
i wiarygodność Klubu. Tak bardzo, że gdy we Wrocławiu rozeszła
się plotka, że w wodzie wodociągowej jest rtęć, wystarczyło (po
zbadaniu wody) oświadczenie Klubu, by plotkę zgasić.

Kadry dla samorządów
Polski Klub Ekologiczny był też szkołą społecznego zaangażowania, demokratycznych procedur wyborczych i sposobów
podejmowania decyzji. To właśnie wtedy kształtowały się obywatelskie postawy, które miały zaowocować w przyszłości.
Po przełomie politycznym w roku 1989 PKE miał już uformowane
struktury i liczne koła terenowe, jak w Okręgu Dolnośląskim (24).
Działali w nich ludzie autentycznie zaangażowani, którym zależało na poprawie stanu środowiska. W Klubie nauczyli się zasad
demokracji, pewnej kultury politycznej i umiejętności skutecznego
działania dla wspólnego dobra. Spośród nich wyłonili się lokalni
działacze, znani w swoich środowiskach.
Podczas pierwszych wyborów samorządowych mieliśmy uczucia mieszane, ponieważ wielu lokalnych liderów PKE na Dolnym
Śląsku startowało w tych wyborach i zostało wybranych. Straciliśmy najbardziej aktywnych działaczy kół terenowych. Z jednej
strony żal, że odeszli, a z drugiej – zadowolenie, że dobre wzorce
nabyte w Klubie przeniosą oni do powstających struktur samorządowych. Ukształtowanie działaczy ekologicznych, którzy później
zasilili struktury samorządowe, uważam za jeden z większych sukcesów Polskiego Klubu Ekologicznego.

Okrągły Stół. „Podstolik ekologiczny” – parę
refleksji
Dziś o Okrągłym Stole wiemy o wiele więcej niż wtedy, gdy trwały negocjacje. Doprowadził do (bezkrwawego, to prawda) oddania

Przykład biuletynu
Polskiego Klubu
Ekologicznego Okręg
Dolnośląski z 1993 r.
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formalnej władzy przez komunistów w zamian za brak rozliczeń
i uwłaszczenia majątkowe. Towarzysze z PZPR legitymacje partyjne zamienili na książeczki czekowe. Zostawili kraj zadłużony,
z nieefektywną gospodarką i z rosnącym społecznym niezadowoleniem. Tego i tak długo by nie utrzymali, więc zainscenizowali
formę przekazania jako społeczną ugodę ku powszechnemu (jak
wtedy lansowano pogląd) zadowoleniu.
Wtedy trudno było przewidzieć, że junta wojskowa, która dokonała zamachu, i jej przywódca do dziś pozostaną nieosądzeni,
a tenże przywódca zostanie prezydentem Polski. Ani tego, że
sprawcy prawie 100 zabójstw politycznych wykazanych przez
komisję Rokity, poza nielicznymi wyjątkami, pozostaną bezkarni,
nawet nieosądzeni. A więc w świetle prawa, podobnie jak generał
i jego WRON do czasu ogłoszenia prawomocnego wyroku sądu
– niewinni. Grubej kreski i dwóch lat palenia akt SB też nikt nie
był w stanie przewidzieć. Ani bezprecedensowego uwłaszczenia
się na państwowym majątku całej rzeszy aparatczyków, którzy
nadal, ze względu na lepszy start do kariery i koneksje zagraniczne nadal sprawują władzę na różnych szczeblach lub porobili
kariery w biznesie. Brak lustracji utrwalił tylko tę patologię. Resortowe dzieci w mediach dbają, by fakty relatywizować, prawdę
przemilczeć, „przykrywać” innymi wydarzeniami lub po prostu za
pomocą dyżurnych autorytetów i politycznej poprawności wypaczać. Wtedy nie znaliśmy niektórych faktów z przeszłości Lecha
Wałęsy ani jego późniejszych zachowań. To wszystko przed Okrągłym Stołem było nie do przewidzenia, a całej wiedzy o zbrodniach
ludzi władzy też nie mieliśmy. Dziś wiadomo, że można było żądać
znacznie więcej, a z niektórymi, mającymi krew na rękach, nie
wolno było siadać do rozmów. Wtedy jednak (lata 80.) wierzyliśmy przywódcom Solidarności i samemu Lechowi Wałęsie. I gdy
poprzez swoich ludzi kompletował ekipę Solidarności do rozmów
Okrągłego Stołu, zaufanie przeważało nad wątpliwościami. Ważna
też była potrzeba merytorycznego wsparcia dla znanych działaczy
politycznych, którzy byli internowani, więzieni, szykanowani przez
władze, a jednak do rozmów siadali. W takim duchu zwrócił się
o fachową pomoc Alojzy Pietrzyk, gdy po raz pierwszy spotkała
się drużyna Solidarności „podstolika ekologicznego”. Wydawało
się też, że wykształcenie i dobre przygotowanie merytoryczne
będą w rozmowach naszymi najmocniejszymi atutami. Tak w istocie było podczas dyskusji, ale trudno się było oprzeć wrażeniu,
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że decyzje zapadały lub były akceptowane przez stronę rządową
poza „podstolikiem ekologicznym”.
Prawie połowę negocjatorów ze strony Solidarności stanowili
członkowie Polskiego Klubu Ekologicznego, który stał się naturalnym
zapleczem eksperckim dla „podstolika ekologicznego”. Bardzo się
wtedy przydały umiejętności nabyte przez wiele lat działania w trudnych warunkach. Nasi eksperci byli uparci w dążeniach, cierpliwi
w negocjacjach i pryncypialni w sprawach generalnych. Gruntowna
wiedza pomagała im prostować nieprawdę i uzasadniać proponowane stanowiska. Ze strony rządowej zaś było różnie – byli urzędnicy
ministerialni i dyżurni eksperci. Ich zaangażowanie ideowe trafnie
podsumował ekspert z naszej strony, prof. Włodzimierz Bojarski na
spotkaniu 15 lat po Okrągłym Stole. Gdy spotkaliśmy się w Warszawie w prawie tym samym gronie, co w 1989 roku, powiedział do
nich: „A najbardziej dziwi mnie fakt, że ta cała wasza ideologia, której
wtedy tak zaciekle broniliście, dziś opadła z was jak stara szmata”
(cytat z pamięci). Ale były też jaśniejsze momenty. Jednym z nich był
fakt, że ekipie solidarnościowej przewodniczył prof. Stefan Kozłowski, a stronie rządowej prof. Jerzy Kołodziejski. Obydwaj panowie
znali się z działalności naukowej i wzajemnie szanowali. Podobnie
oceniali stan środowiska oraz konieczność radykalnej poprawy. Być
może dlatego – mimo doktrynalnego uporu negocjatorów strony
rządowej – udało się przyjąć wszystkie, poza jednym, dotyczącym
energetyki jądrowej, punkty porozumienia. Gdyby zostały szybko
zrealizowane, żylibyśmy w innej Polsce. Tak się nie stało, a kolejne
rządy czuły się coraz mniej zobowiązane do ich realizacji.

Przyszłość ruchu ekologicznego w Polsce
Trudno przewidywać, co będzie w przyszłości. Można się jednak
pokusić o refleksje na temat tego, co było, jako podstawy tego, co
może nastąpić. Oto główne wątki i uwagi do nich:
1. Bezinteresowność, pracowitość i zaangażowanie. Takiego nastawienia, jakie dominowało w pierwszym okresie działalności PKE,
już nie ma i chyba nie będzie. W latach 80. nikt nie pytał, ile zarobi.
O tym w ogóle nie myślano. Poświęcano wolny czas i pracowano
wytrwale pomimo licznych trudności. To piękny okres poznawania
ludzi podobnie myślących i podobnie bezinteresownie działających
dla poprawy stanu środowiska, ochrony zdrowia i życia ludzi.
2. Pieniądze. Dzisiaj to one decydują o losie organizacji ekologicznych.
Są niezbędne do pokrycia podstawowych kosztów działalno-

ści i realizacji prawie wszystkich akcji, kampanii, konferencji czy
podróży. Każda organizacja ekologiczna stanęła przed problemem
konieczności zarabiania na swoje utrzymanie i opanowania nowej
umiejętności – pisania wniosków o dotacje. Ale ten, kto dotacje
przyznaje, chce mieć wpływ zarówno na wybór tematyki, jak i sposób realizacji projektów. Donatorzy, często różne fundacje, realizują
w Polsce swoje cele, niekoniecznie zbieżne z hierarchią potrzeb
środowiskowych, a organizacje pozarządowe, także ekologiczne,
spadają tym samym do roli wykonawców ich planów. Dysponent
finansowy dyktuje w rzeczywistości kierunki, formę i tematykę
działalności ekologicznej. Niedotowany idealista przegrywa z dotowanym pragmatykiem, czasem koniunkturalistą.
3. Dobre wzorce działań, sprawdzone za granicą. Ciekawe rozwiązania
w zakresie ochrony środowiska często przychodzą do Polski dzięki
organizacjom pozarządowym zajmującym się tematyką ekologiczną. Pozwalają na uniknięcie kosztownego uczenia się na własnych
błędach, pozwalają zyskać na czasie. Warto je adaptować do
warunków krajowych. Przyjęcie dobrych, sprawdzonych rozwiązań
znacznie podnosi efektywność działalności proekologicznej.

4. Specjalizacja tematyczna. Na początku PKE zajmował się prawie
wszystkim, jeśli udało się zaangażować do poszczególnych tematów
odpowiednich specjalistów. Równocześnie powstawały organizacje
zajmujące się tylko konkretną tematyką, jak ochrona przyrody, rolnictwo ekologiczne, energetyka czy ruch rowerowy. Członkowie
takich organizacji zdobywają na ogół dużą wiedzę specjalistyczną
i logistyczną, stając się prawdziwymi znawcami tematu; są lepszymi
specjalistami niż np. odpowiedzialni za dany problem urzędnicy.
5. Proekologiczne społeczeństwo obywatelskie. O ochronę środowiska najlepiej potrafi zadbać świadome swoich potrzeb, ale
i możliwych zagrożeń, społeczeństwo obywatelskie. Organizacje
ekologiczne pomagają kształtować demokratyczne procedury
podejmowania decyzji i wypracowywać umiejętność racjonalnego
łączenia potrzeb rozwoju i zasad ochrony środowiska. Dla przyszłości ruchu ekologicznego ważne jest, by organizacje te przez
swoje oddziaływanie nieustannie uczestniczyły w budowie społeczeństwa obywatelskiego. W ten sposób można będzie realizować
w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju. To najważniejsze przesłanie dla przyszłości ruchu ekologicznego.

Czym jest dla mnie ruch klimatyczny?
Ruch ekologiczny, a dokładniej – ruch klimatyczny jest dla mnie siłą, która rodzi się ze wspólnych wysiłków poszczególnych osób. Powstaje na styku ich różnorodności. Każda osoba w ramach tego ruchu może mieć swój sposób działania na
rzecz ochrony klimatu, ale łączy nas wspólny cel.
Widzę ruch klimatyczny jako dążenie ludzi, którym zależy nie tylko na swoim najbliższym otoczeniu, lecz także przede
wszystkim na planecie jako całości. To jej zawdzięczamy swoje istnienie i tylko dzięki niej możemy – jako rodzaj ludzki
– istnieć w przyszłości.
Jestem przekonana, że indywidualne wysiłki i decyzje konsumenckie sprzyjające ochronie klimatu to za mało, by realnie osiągnąć redukcję emisji, której potrzebujemy. Dlatego tak ważny jest jak najszerszy zasięg ruchu, w ramach którego
następuje synergia i szansa na osiągnięcie masy krytycznej zdolnej zmienić system. Na czym to polega? Otóż tak – moja
decyzja, np. o nieangażowaniu się w działania finansowane przez przemysł paliwowy staje się ważna, gdy podobne działania podejmą dziesiątki, setki tysięcy ludzi.
Patrzę na ruch klimatyczny jako na grupę osób rozumiejących powiązanie problemów środowiska naturalnego z problemami społeczeństw. Cechuje ich wrażliwość na nierówności społeczne. W tym ujęciu ruchowi klimatycznemu blisko do
innych ruchów społecznych – feministycznych, lokatorskich, miejskich czy nawet do związków zawodowych. Wierzę, że
współpraca między nami pozwoli stworzyć świat zrównoważony, w którym to ludzie – świadome społeczeństwa – a nie
garstka inwestorów będą decydować o sposobie wykorzystania zasobów naturalnych, produkcji energii czy organizacji przestrzeni miejskiej. A przede wszystkim – pozwoli nam stworzyć świat, w którym będziemy mogli żyć bezpiecznie. Wszyscy.
Zuza Naruszewicz – ur. w 1984, działaczka Młodzieżowej Sieci Klimatycznej.
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Ku zielonej polityce

Janusz Okrzesik
Janusz Okrzesik – ur. w 1964 r., w latach 80. związany z podziemiem solidarnościowym oraz Ruchem „Wolność i Pokój” i Solidarnością
Polsko-Czesko-Słowacką, polityk, samorządowiec, wykładowca akademicki, ekolog, poseł na Sejm X kadencji, senator III i IV kadencji.

Opozycjonista ekolog
W latach 80. XX wieku bycie ekologiem właściwie z definicji
oznaczało bycie w opozycji. Każda forma działalności niezależnej była traktowana wręcz jak zamach na ustrój. W ten sposób
do opozycji trafiło wiele osób, które po prostu chciały zajmować
się jakąś dziedziną życia rzetelnie i niezależnie od politycznych
koniunktur. Taką drogę przebyli choćby Janusz Korbel czy Jacek
Bożek, z którymi już wtedy zacząłem współpracować.
Spotkałem się z nimi na tej drodze, ale idąc z naprzeciwka. Moje
lata licealne i potem studenckie to okres gorączkowej aktywności
opozycyjnej w solidarnościowym podziemiu. Nie byłem wówczas specjalnie zainteresowany problemami ekologicznymi, po
prostu nie znosiłem komuny. Jednak będąc wydawcą i dziennikarzem prasy niezależnej, coraz częściej natykałem się na tematy
tabu, objęte cenzurą i przemilczane przez oficjalne media: wpływ
zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, zatrucia wód, groźne
awarie przemysłowe itp. A potem, już podczas pobytu w Krakowie, gdy nastąpiła awaria w Czarnobylu, zalał nas potok kłamstw
i manipulacji, płynących z reżimowej telewizji. To była chyba ta
kropla, która przelała czarę goryczy.
Miałem już wówczas kontakt z Ruchem „Wolność i Pokój”,
w którym – inaczej niż w tradycyjnym solidarnościowym podziemiu – zajmowano się takimi „niepolitycznymi” tematami, jak
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odmowa służby wojskowej czy właśnie ekologia. W moim wypadku droga wiodła zatem od niezgody na system i jego nieprawości
do problematyki ekologicznej. Nie ulega jednak wątpliwości, że
w tamtej dekadzie ekologia i polityka były nierozłączne.

Wymiar „podstolika ekologicznego”
Rok 1989 zapamiętałem jako szaleńczą jazdę na rollercoasterze. Jeszcze w lutym głęboko zakonspirowaliśmy część sprzętu
poligraficznego i trochę funduszy, bo żywe było przekonanie,
że to tylko chwilowa przerwa w represjach i za tydzień, miesiąc
czy rok i tak nas wszystkich zgarną, trzeba się więc przygotować
na taki scenariusz. A kilka miesięcy później byłem już posłem, i to
w dodatku rządzącej frakcji.
Uczciwie przyznam, że „podstolik ekologiczny” nie zaprzątał
wtedy w jakiś szczególny sposób mojej uwagi. Po prostu działy się wówczas przy Okrągłym Stole rzeczy dalece ważniejsze.
Zresztą, w jedynej sprawie dotyczącej ekologii, która mogła
wtedy zelektryzować opinię publiczną, czyli w kwestii elektrowni jądrowej w Żarnowcu, nie osiągnięto porozumienia. Dziś,
z perspektywy 25 lat, patrzę na to już inaczej. Bo to właśnie
przy „podstoliku ekologicznym” wykute zostały podstawy funkcjonującego w Polsce do dziś systemu ochrony środowiska:
zasada zrównoważonego rozwoju, system ocen oddziaływania

na środowisko czy struktura finansowania ochrony środowiska
poprzez autonomiczne fundusze.
Aby ocenić wagę tamtych rozmów i ustaleń, potrzebna była perspektywa oraz refleksja, na którą w 1989 roku po prostu nie było
czasu. Zaangażowałem się wówczas w proekologiczny ruch protestu przeciw planowanej przez władze CSRS budowie olbrzymiej
koksowni w Stonawie na Zaolziu, grożącej katastrofą ekologiczną całym Beskidom. Podczas jednej z masowych demonstracji
w nadgranicznym Cieszynie, już po Okrągłym Stole, idąc na czele
kilku tysięcy manifestantów, zobaczyłem po drugiej stronie Olzy
grupkę kilku Czechów z niewielkim transparentem popierającym
nasze postulaty. Trwało to zresztą bardzo krótko, tajniacy szybko
spacyfikowali tych ludzi. Po naszej stronie festiwal wolności i tłumy, po tamtej stronie represje i straceńcza odwaga nielicznych. Ta
sytuacja najlepiej pokazuje wagę Okrągłego Stołu, różnicę między
„przed” i „po”.
Warto w sposób szczególny podkreślić jedną zasługę inicjatorów i uczestników Okrągłego Stołu. Otóż właśnie wtedy,
w 1989 roku, po raz pierwszy w Polsce i chyba w całej Europie
Środkowej i Wschodniej, problematyka ekologiczna została podniesiona do rangi problemu politycznego. Po raz pierwszy temat,
wcześniej traktowany raczej jako hobbystyczny i marginalny, znalazł się w głównym nurcie polityki. To był bardzo ważny sygnał
modernizacyjny, świadczący o wejściu polskiej polityki w fazę
nowoczesności.

„Zielony” polityk
Następna dekada oznaczała dla mnie coraz mocniejsze zaangażowanie w zieloną politykę, zarówno w parlamencie, jak
i w samorządzie terytorialnym. Z dzisiejszej perspektywy mogę
powiedzieć, że mniej lub bardziej udolnie starałem się utrwalić intelektualny dorobek „podstolika ekologicznego” w postaci
norm prawnych, instytucji i decyzji politycznych. W niektórych
sprawach mam poczucie sukcesu, jak choćby w kwestii akcji
„Ekologia w konstytucji”, zakończonej umieszczeniem w Konstytucji RP z 1997 roku bardzo nowoczesnych i proekologicznych
zapisów, np. artykułu 5. Udało się diametralnie zmienić praktykę
dotyczącą dostępu do informacji o stanie środowiska, sprawny
system finansowania przedsięwzięć proekologicznych przyniósł

efekt w postaci radykalnej poprawy stanu wód czy powietrza.
Osobiście dużą wagę przywiązuję też do nowej ustawy o ochronie
zwierząt, wprowadzającej zupełnie nowe w naszej kulturze standardy traktowania „braci mniejszych”. Z drugiej strony wstydem
przejmuje mnie myśl o wieloletnich zaniedbaniach w zakresie
gospodarki odpadami i w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.

Ruch ekologiczny, czyli sektor
pozarządowy
Ruch ekologiczny – jako jedna z najbardziej rozwiniętych części sektora pozarządowego w Polsce
– odgrywał i odgrywa ważną rolę w demokratyzacji
naszego życia społecznego. Jest to szczególnie widoczne w obszarze egzekwowania prawa obywateli do
udziału w podejmowaniu ważnych decyzji, które przez
kilkadziesiąt lat zarezerwowane były dla wąskiej grupy specjalistów związanych z różnymi ośrodkami
władzy. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła. Nikogo już
nie dziwią spontanicznie tworzące się grupy nacisku,
które występując w obronie dobra wspólnego, czerpią z doświadczeń i osiągnięć ruchu ekologicznego.
Jednym z rezultatów jego działania było przyjęcie
w Polsce przepisów o dostępie do informacji o środowisku, i to zanim zostało uchwalone prawo dostępu
do informacji publicznej.
Wraz z upływem czasu coraz bardziej widoczne
stają się przemiany rozproszonych inicjatyw ruchu
ekologicznego w sieć powiązanych ze sobą organizacji. Coraz częściej opierają one swoje działania
na pracy etatowych profesjonalistów. Nie zawsze
jednak są to przemiany na lepsze. Dają o sobie
znać grupy interesów. Chociaż podnosi się poziom
społecznej świadomości w zakresie ochrony środowiska, to coraz trudniej pobudzić bezinteresowną
aktywność w tej dziedzinie. Jeżeli ruch ekologiczny
chciałby odzyskać rolę pioniera w sektorze pozarządowym, powinien jak najszybciej przejść kolejną
falę transformacji.
Robert Cyglicki – ur. w 1978 r., działacz ruchu
ekologicznego, obecnie w Greenpeace Polska.
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Trzy kadencje w parlamencie i cztery w samorządzie (zawsze
w komisjach ochrony środowiska) dają już pewien materiał do
refleksji o zielonej polityce. Najważniejszym zadaniem było
stworzenie pewnego rodzaju pomostu pomiędzy ruchem ekologicznym i jego ideałami a światem realnej polityki, nader często
brutalnej i upartyjnionej. Nie było to łatwe z dwóch powodów.
Po pierwsze, z natury swojej ruch ekologiczny, jako w gruncie
rzeczy ruch alternatywny wobec kulturowego i politycznego
mainstreamu, był dość zanarchizowany i bardzo nieufny wobec
ludzi ze świata polityki. Przekonać ekologów o swoich czystych
intencjach, o konieczności wejścia w świat demokratycznej polityki, o skuteczności politycznych instrumentów – nie było prostym
zadaniem. Jeśli z czegoś jestem dumny, to z tego, że pozostając
politykiem, byłem traktowany przez ruch ekologiczny jako część
tej samej wspólnoty celów i idei.
Po drugie, dla „zielonej polityki” poważną trudność stanowiło
lekceważące podejście zdecydowanej większości nowego politycznego establishmentu do problematyki ekologicznej. Liderzy
polskiej polityki nie znali się na ekologii, nie rozumieli, o co w niej
chodzi i co najgorsze – nie zamierzali się uczyć. Ci politycy, którzy specjalizowali się w ekologii, byli z definicji traktowani jako
drugoligowi; co prawda sympatyczni, ale niszowi i pozbawieni
kompetencji do zajmowania się „poważną polityką”.
Jak przeciwstawić się lekceważeniu „zielonej polityki”? Jak przekonać partyjne elity, że „zielony” polityk może kompetentnie
zabierać głos nie tylko w sprawie przysłowiowych żabek i ptaszków, lecz także w skomplikowanych kwestiach legislacyjnych czy
budżetowych, w sprawach polityki energetycznej i rolnej? Było to
zadanie arcytrudne. Jeśli jestem z czegoś zadowolony, to z tego,
że udało nam się wraz z przyjaciółmi z Forum Ekologicznego
Unii Wolności zbudować najbardziej wpływową i kompetentną
politycznie grupę „zielonych” po 1989 roku, która z jednej strony potrafiła zachować swoją programową autonomię, a z drugiej
– uzyskała w pewnym okresie swojej działalności zauważalny
wpływ na decyzje parlamentu i rządu.
Jednak podstawowym doświadczeniem z okresu aktywności
politycznej pozostaje dla mnie uczucie utraconej naiwności. Moje
pokolenie w 1989 roku żyło wielką nadzieją, że wiele nieprawidłowości i absurdów, z którymi walczyliśmy, zniknie po zmianie
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ustroju jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Rzeczywiście,
zmieniło się wiele, ale nie ludzkie charaktery, słabości i przywary,
a to często w nich, a nie w mechanizmach politycznych, tkwią
przyczyny społecznych problemów. Ta konstatacja dotyczy także
ekologii. Nie było już smutnych panów w źle skrojonych garniturach, którzy uważali, że jedynie słuszna ideologia daje im prawo
do bezkarnego ukrywania danych o zanieczyszczeniach i bezmyślnego planowania katastrofalnych inwestycji. Pojawili się za to
profesjonalnie uśmiechnięci panowie w świetnie dobranych garniturach, którzy uważali, że takie samo prawo daje im pieniądz.
Komitety znikły, pojawiły się korporacje. Wiara w zwycięstwo
proletariatu umarła, ale odwieczna ludzka chciwość odżyła.
Sojusz robotniczo-chłopski zastąpiła wszechwładza inwestorów,
„dających” nowe miejsca pracy i nowe procenty PKB.
Ekologom znacznie trudniej walczyć z tym rodzajem ideologii:
tamta miała konkretny adres i konkretną twarz, władza pieniądza
jest natomiast rozproszona, anonimowa i pozbawiona kontroli
opinii publicznej. Demokracja jak na razie nie znalazła odpowiednich form poskromienia apetytów liberalnych neofitów, którzy
nawet do lasu wpuściliby „niewidzialną rękę rynku”, najchętniej
uzbrojoną w siekierę.

poniosła wyborcze fiasko, ale i związała w opinii publicznej ruch
ekologiczny z konglomeratem kontrowersyjnych, radykalnie lewicowych postulatów politycznych. Bezpośrednim rezultatem jest
społeczna izolacja środowisk ekologicznych i polityczna niemoc
w starciu z dobrze zorganizowanymi partiami głównego nurtu.
Innym problemem jest przegrana przez ruch ekologiczny batalia
o obraz ekologa w opinii publicznej. W mediach dominuje przekaz o interesowności i przekupności działaczy ruchu, podsycany
umiejętnie przez środowiska biznesowo lub ideologicznie przeciwstawne. Nie widać profesjonalnych prób przełamania tego
stereotypu, utrudniającego poszerzenie bazy społecznej.
Istotną słabością ruchu ekologicznego wydaje się brak ogólnopolskich mechanizmów współpracy i koordynacji działań. Kiedyś
taką rolę spełniały spotkania w Kolumnie czy niektóre czasopisma

ekologiczne, dziś takich instrumentów brakuje. Ruch ekologiczny
wyraźnie się zróżnicował i podzielił, organizacje międzynarodowe,
takie jak Greenpeace czy WWF, działają w kompletnie innej rzeczywistości niż małe organizacje lokalne, nurt ekologii głębokiej
nie współpracuje z organizacjami edukacji ekologicznej, nie funkcjonują żadne mechanizmy wypracowania jednolitej strategii czy
choćby dystrybucji informacji. Ruch ekologiczny jest sfragmentaryzowany i w swojej masie chaotyczny.
Jedyny optymistyczny wniosek, który mogę wysnuć z tej analizy
sytuacji, opieram na nieprzewidywalności zdarzeń. W 1988 roku
też nikt nie przewidywał, że następny rok będzie obfitował w tak
brzemienne w skutki wydarzenia. Czasem wystarczy jeden impuls,
by uruchomić potężną energię. Ta prawda dotyczy nie tylko elektrowni atomowych…

Słaba kondycja ruchu ekologicznego
Ogólny bilans minionego ćwierćwiecza wypada jednak zdecydowanie pozytywnie. Szczególnie dużo osiągnęliśmy w dziedzinie
ochrony środowiska, nieco gorzej wygląda kwestia ochrony przyrody, całkiem kiepsko zazielenianie polityki energetycznej. Tym
jednak, co martwi najbardziej, jest kondycja społecznego ruchu
ekologicznego, a od niej zależy naprawdę wiele: najlepsze mechanizmy systemowe mogą zawieść bez społecznej kontroli i bez
stałego dopływu nowych idei, czyli bez tego, czym zajmuje się
ruch ekologiczny.
Tymczasem tematyka ekologiczna jest w ostatnich latach praktycznie nieobecna w debacie politycznej, chyba że w charakterze
straszaka dla opinii publicznej, np. w kwestii polityki klimatycznej.
W dużej mierze jest to spowodowane słabością samego ruchu
ekologicznego, który politycznie „wykrwawił się” w katastrofalnej inicjatywie partii Zielonych. Próba samodzielnego wejścia do
polityki przeprowadzona została na tyle nieudolnie, że nie tylko

Protest
przed Sejmem
w sprawie
ochrony zwierząt.
Fot. Archiwum
Klubu Gaja
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Codziennie można zmieniać
świat
Dariusz Paczkowski
Dariusz Paczkowski – ur. w 1971 r., współprezes Fundacji „Klamra”; wnuk malarza Franciszka Sasanowskiego. Od 1987 r. tworzy graffiti i street art w duchu zaangażowania społecznego. Założyciel grup happeningowych, Frontu Wyzwolenia Zwierząt i grupy 3fala.art.pl.
Współzałożyciel Grupy Antynazistowskiej (GAN) i Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Redaktor naczelny i wydawca pisma FWZ „Mamkły
Mampazury”. Pracował w Klubie Gaja oraz w Fundacji Ekologicznej ARKA.

Jestem przekonany, że tylko poprzez nieustające procesy edukacji i swoje codzienne postawy,
wybory i obywatelską aktywność, możemy
trwale zmieniać rzeczywistość i pozytywnie
wpływać na ludzi.
Dariusz Paczkowski

Ewa Furtak1: Często ludzie zajmujący się działaniami na
rzecz środowiska czy zwierząt spotykają się z zarzutami, że
zamiast poświęcać na to swój czas i energię, powinni zająć
się sprawami ludzi…
Dariusz Paczkowski: Ja, słysząc takie zarzuty, zawsze
pytam: „A Ty co dobrego zrobiłeś dla ludzi?” Irytuje mnie takie
gadanie, bo przeważnie tak reagują ludzie, którzy w nic się nie
angażują. Poza tym, jedno nie wyklucza przecież drugiego… Prędzej dogadam się z tymi, którzy pomagają innym, niż z biernymi
malkontentami.

Bielsko-Biała, mural dedykowany Fundacji Ekologicznej ARKA,
malowany w ramach ogólnopolskiej trasy z 2010 r.
Fot. Dariusz Paczkowski/Fundacja Klamra
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No właśnie, jesteś przykładem, że można walczyć o to, by
nie wycięto starej wierzby na jednym z żywieckich osiedli,
i równocześnie próbować pomóc mieszkańcom bloków
socjalnych w innej części miasta. Piotr Zańko w swojej książ-

ce „Dariusz Paczkowski: animator totalny”, która ukaże
się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego,
opisuje, jak doświadczenie zdobyte m.in. w czasach Frontu Wyzwolenia Zwierząt (FWZ) potrafiłeś przenieść na inne
działania, nie tylko te związane z ekologią.
Pierwsze ważne dla mnie doświadczenia nastąpiły nawet wcześniej niż FWZ, bo jeszcze w latach 80. zeszłego wieku. Miałem
wtedy kilkanaście lat, byłem uczniem, mieszkałem w Grudziądzu.
Związałem się z działaczami Ruchu „Wolność i Pokój” z Trójmiasta. Działali tam głównie studenci z alternatywnych środowisk,
ja byłem od nich trochę młodszy. Prowadziliśmy m.in. kampanię
przeciwko głośnemu wtedy pomysłowi budowy elektrowni atomowej w Żarnowcu. W Gdańsku zorganizowaliśmy demonstrację
przeciwko budowie elektrowni pod hasłem „Lepsze muchomory niż reaktory”. Przywiozłem ze sobą ulotki, które zrobiłem za
pomocą szablonu. Spotkaliśmy się pod Neptunem. Kordon milicji
uniemożliwił demonstrantom zawiązanie manifestacji i te moje
ulotki rzucone w powietrze były sygnałem dla wszystkich do rozpoczęcia akcji. Potem odbywały się kolejne demonstracje, kolejne
protesty. Rodzące się społeczeństwo obywatelskie skutecznie
zablokowało pomysł budowy elektrowni.
Byłem też związany z Ruchem Ekologiczno-Pokojowym „Wolę
być”, który powstał w 1984 roku w kręgu redakcji tygodnika
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„Na przełaj”. To było dla mnie o tyle ważne doświadczenie, że
spotkałem tam wegetarian. Jeszcze wtedy jadłem mięso, ale
w żaden sposób nie byłem przez nich odtrącany, nikt nie robił
mi z tego powodu żadnych przykrości. Takie podejście do ludzi
bardzo wiele mnie nauczyło. Bez tych doświadczeń być może
nie byłoby FWZ. To właśnie dzięki tym ludziom zostałem wegetarianinem.
Opowiedz coś o tej stworzonej przez siebie organizacji.
Bardziej niż organizacją nazwałbym to ruchem, bo nie działaliśmy przecież formalnie, nie byliśmy nigdzie zarejestrowani. Front
Wyzwolenia Zwierząt zaczął działać w 1988 roku w Grudziądzu.
Chciałem walczyć o prawa zwierząt i propagować wegetarianizm.
Przyjąłem nawet ksywę Świnia, która wiązała się też z moimi punkowymi aktywnościami.
Na początku chciałem, żeby był to odpowiednik międzynarodowego, znanego z radykalnych działań Animal Liberation Front
(ALF). Ludzie związani z ALF uwalniali np. z ferm zwierzęta futerkowe.
Owszem, przeprowadziliśmy ze dwie czy trzy bardziej radykalne
akcje. Nie wypuszczaliśmy lisów i norek z ferm, ale np. w niedzielne
wieczory psuliśmy zamki w sklepach mięsnych. Gdy w poniedziałek pracownicy sklepów przychodzili do pracy, nie mogli otworzyć
drzwi, a wtedy nie było łatwo o ślusarza. Rozrzucaliśmy ulotki, by
ludzie wiedzieli, dlaczego to robimy. Ale taka radykalna faza trwała bardzo krótko, może ze dwa miesiące.
Pamiętam z tamtych czasów opowieści o tym, jak ekolodzy
niszczą eleganckim paniom futra, polewając je czerwoną
farbą.
Znacznie więcej było w tych opowieściach przesady, chęci
epatowania sensacją niż prawdy. Uczestnicy FWZ nigdy nie podejmowali takich akcji. Nie atakowaliśmy konsumentów. Radykalne
działania wymierzone były w firmy czy koncerny, które czerpią
zyski z zabijania.
Piotr Gliński w książce „Polscy zieloni” pisze, że zorientowałeś się, iż radykalne działania tylko zrażają ludzi do
wartości i idei, jakie chcieliście propagować jako FWZ.
„Pomyśl, ile złego mogą spowodować twoje «wybryki»”
– Gliński przypomina twój apel do uczestników ruchu. Dla86
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czego przyjąłeś taką, a nie inną postawę?
Zdałem sobie sprawę z tego, że nawet najbardziej radykalne działania nie przyniosą efektów w postaci poprawy losu zwierząt, jeśli
nie będą poparte solidną kampanią edukacyjną. Stwierdziłem, że
nie da się w taki sposób osiągnąć zamierzonego celu. A nigdy mi
nie chodziło o działania same w sobie, tylko o to, żeby przyniosły

Ruch ekologiczny,
pozarządowy

czyli

sektor

Ruch ekologiczny – jako jedna z najbardziej rozwiniętych części sektora pozarządowego w Polsce
– odgrywał i odgrywa ważną rolę w demokratyzacji naszego życia społecznego. Jest to szczególnie
widoczne w obszarze egzekwowania prawa obywateli do udziału w podejmowaniu ważnych decyzji,
które przez kilkadziesiąt lat zarezerwowane były dla
wąskiej grupy specjalistów związanych z różnymi
ośrodkami władzy. Dzisiaj ta sytuacja się zmieniła.
Nikogo już nie dziwią spontanicznie tworzące się
grupy nacisku, które występując w obronie dobra
wspólnego, czerpią z doświadczeń i osiągnięć ruchu
ekologicznego. Jednym z rezultatów jego działania
było przyjęcie w Polsce przepisów o dostępie do
informacji o środowisku, i to zanim zostało uchwalone prawo dostępu do informacji publicznej.
Wraz z upływem czasu coraz bardziej widoczne stają
się przemiany rozproszonych inicjatyw ruchu ekologicznego w sieć powiązanych ze sobą organizacji.
Coraz częściej opierają one swoje działania na pracy etatowych profesjonalistów. Nie zawsze jednak
są to przemiany na lepsze. Dają o sobie znać grupy
interesów. Chociaż podnosi się poziom społecznej
świadomości w zakresie ochrony środowiska, to coraz
trudniej pobudzić bezinteresowną aktywność w tej
dziedzinie. Jeżeli ruch ekologiczny chciałby odzyskać
rolę pioniera w sektorze pozarządowym, powinien jak
najszybciej przejść kolejną falę transformacji.
Robert Cyglicki – ur. w 1978 r., działacz ruchu
ekologicznego, obecnie w Greenpeace Polska.

one faktyczny, pozytywny rezultat, żeby inicjowały jakieś trwałe
zmiany. Dlatego stanowczo odcięliśmy się od stosowania przemocy i organizowania akcji w stylu ALF.
Postawiliśmy na edukację, na happeningi, pikiety, manifestacje
i inne legalne i jawne działania mające przekonać ludzi do naszych
racji. Mam wrażenie, że w pewnym momencie ówczesne władze
próbowały nas nawet sprowokować do radykalniejszych działań,
pewno po to, żeby się z nami rozprawić. W pewnym momencie
pojawił się w naszych kręgach człowiek, który zaproponował, że
zrobi bombę, którą podłożymy pod rzeźnię. Albo był kompletnym
idiotą, albo – co jest bardziej prawdopodobne – był współpracownikiem albo nawet agentem SB.
Jak rozrastała się struktura FWZ? Czym się zajmowaliście?
Pierwsze grupy spoza Grudziądza dołączyły do FWZ już
w 1989 roku. Prowadziliśmy m.in. różne działania na rzecz wprowadzenia zakazu tresury dzikich zwierząt w cyrkach i przeciwko
wiwisekcji. Sprzeciwialiśmy się też hodowli zwierząt futerkowych, przekonując, że w czasach, gdy człowiek bez problemu
może ochronić się przed chłodem za pomocą odzieży z różnych tkanin, prawdziwe futro okupione cierpieniem zwierząt to
zbytek. Spisałem zasady działania, określiłem cele i zacząłem
rozgłaszać, co robimy. Mieliśmy niebywałe wsparcie środowisk
alternatywnych i sceny niezależnej hard core/punk. Niemal
w każdym wydawanym wówczas na ksero fanzinie były informacje, jak się przyłączyć do FWZ, jak rozkręcić te działania
w swoim mieście. Na setkach koncertów wisiały nasze transparenty, a w niezależnie wydawanych kasetach było nasze logo
z adresem.
FWZ nie tylko zaczął się rozrastać – w kulminacyjnym
momencie był obecny w 25 miastach – ale także działać ramię
w ramię z innymi organizacjami. Od listopada 1994 roku FWZ
i Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Klub Gaja” na wzór
brytyjskiej organizacji Beauty Without Creuelty zaczęły zbierać
podpisy znanych osób pod listą „Sławni Współczujący”. Okazało się, że sprzeciw wobec hodowli zwierząt na futra jednoczy
wiele osób. Na listę wpisali się m.in.: Małgorzata Braunek, Grzegorz Ciechowski, Kayah, Wojciech Malajkat, Kazik Staszewski
i Jerzy Stuhr. Pierwsza podpisała się pod deklaracją Irena Jarocka, której nie musiałem długo przekonywać, chociaż była znana

z tego, że nosiła wcześniej długie futro z norek. To był też jasny,
czytelny sygnał, że stawiamy na zmianę świadomości w podejściu do zwierząt. By skonsolidować rozdrobniony wtedy ruch
praw zwierząt, Wojciech Owczarz z Klubu Gaja, obecnie prezes Fundacji Ekologicznej ARKA, wymyślił Dzień bez futra.
Do dzisiaj jest on obchodzony 25 listopada w kilkunastu
miastach.
Dzisiaj nie jesteś już związany z Frontem Wyzwolenia
Zwierząt. Dlaczego?
W 1996 roku doszło do przesilenia, pojawiły się spory o to, jak
dalej należy działać. Ja byłem za tym, by nasze działania jednak
jakoś sformalizować, powołać stowarzyszenie albo fundację.
Podobnie zresztą sądzili działający od lat w naszych strukturach
lokalni liderzy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że bez takiego kroku nie
będziemy w stanie posunąć się w naszych działaniach dalej, że nie
załatwimy wielu spraw.
Przekonałem się wtedy, że demokracja ma ogromne zalety, ale
też niesie ze sobą pewne problemy. W FWZ tyle samo warte
było wówczas zdanie grup działających z nami od 6 czy 7 lat,
co grup, które dopiero co się przyłączyły. Anarchiści z Krakowa
zdecydowanie sprzeciwili się legalnym formom ruchu. Zrezygnowałem więc z funkcji nieformalnego lidera i koordynatora
FWZ. Jak się okazało, kilka miesięcy później ci anarchiści przestali działać jako FWZ.
„Określony kodeks postępowania, egalitarna formuła
ruchu, te wszystkie elementy charakterystyczne dla Frontu
Wyzwolenia Zwierząt, są między innymi widoczne w założonej w 1998 roku przez Dariusza Paczkowskiego i Błażeja
Sobańskiego grupie Trzecia Fala” – pisze Zańko w swojej
książce. Zgadzasz się z taką oceną swojej działalności?
Jak najbardziej. W każdej działalności bardzo ważne było dla
mnie, by formuła otwarta była dla wszystkich, by każdy, kto chce
działać, znalazł u nas swoje miejsce.
Wspólnie ze zmarłym niedawno Marcinem Kornakiem na
podstawie tych doświadczeń założyliśmy w 1992 roku Grupę
Antynazistowską (GAN). GAN zaczął od samoobrony i piętnowania rasistowskich zachowań, czego skutkiem było późniejsze
powołanie do życia Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Mieliśmy
w Bydgoszczy problem z subkulturą naziskinów, terroryzowali
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Kampania społeczna „Jeszcze żywy KARP” Klubu Gaja.

Wrocław, mural dedykowany Fundacji EkoRozwoju FER, 2011 r.

Fot. Archiwum Klubu Gaja

Fot. Michał SLAJF Szymczyk/3fala.art.pl
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miasto, a system, naszym zdaniem, często używał ich do rozbijania alternatywnego społeczeństwa i kultury alternatywnej.
Ale wróćmy do pytania. Nie bez powodu działająca od kilku lat Fundacja „Klamra”, w której jesteśmy z moją żoną Kariną
współprezesami, ma taką a nie inną nazwę. Nasza działalność to
przestrzeń, w której łączą się różni ludzie i różne pomysły. Jesteśmy grupą przyjaciół. Jak w czasach FWZ, jedni pomagają przy
happeningach, biorąc w nich fizycznie udział, inni np. przy promowaniu organizowanych przez nas wydarzeń. Każdy może przyjść
do nas, by zrealizować swój pomysł, napisać swój projekt i zdobyć
na niego grant.
Ale ramy w każdej z działalności, w jaką byłem i jestem zaangażowany, wyznacza pewien kodeks. W przypadku Trzeciej Fali
ustaliliśmy np., że nie bierzemy dragów i nie niszczymy naszym
graffiti świeżych tynków, zabytków czy obiektów sakralnych.
Malujemy, by nieść ważne przesłanie społeczne. Nie robimy sztuki dla sztuki. Nie chcę malować muralu tylko po to, by cieszył
oczy przechodniów, ale by coś im przekazywał, przekonywał, np.
by oszczędzali wodę, dbali o lasy, nie palili traw i nie palili śmieci
w piecach domowych. Taką zasadę działania stosuję zawsze, nie
tylko w przypadku działań ekologicznych.
Jestem otwarty na współpracę. Ale nie byłbym w stanie współpracować z ludźmi szerzącymi rasizm czy nawołującymi do
dyskryminacji. Dla takich nie ma i nie będzie miejsca w debacie
publicznej.
Współpracujesz z lokalnymi i ogólnopolskimi mediami.
Uważam, że bardzo ważne jest, by mówić, co i dlaczego się robi.
W czasach FWZ pisaliśmy raporty np. do Zielonych Brygad. To
była jedna z obowiązujących zasad. Aktywiści FWZ informowali
o swoich działaniach, o tym, co organizują w swoich miastach, by
się nawzajem inspirować i zachęcać innych do aktywności. Kiedyś
było trudniej, nie mieliśmy internetu, takie sprawy załatwiało się
za pomocą tradycyjnych listów.
Prosty przykład: Fundacja „Klamra” pomaga mieszkańcom osiedla socjalnego na żywieckich Kabatach w doprowadzeniu do tego,
by powstał tam plac zabaw z prawdziwego zdarzenia. W lokalnych
mediach ukazała się informacja o tym, że mali mieszkańcy osiedla marzą, by na placu zabaw stanęła trampolina. Przeczytała to
mieszkanka Bielska-Białej i kupiła dzieciom wymarzoną trampolinę.
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Potrafisz zyskać sojuszników, zachęcić ludzi do tego, by
przyłączyli się do twoich działań.
Szukania sojuszników nauczyły mnie także czasy Frontu
Wyzwolenia Zwierząt. Przekonałem się wtedy, jak skuteczne jest
np. to, o czym już wspominałem, że zespoły punkowe czy reagge
dodają bezinteresownie do swoich kaset informacje o naszym
ruchu. Dzięki temu zyskiwaliśmy kolejnych sojuszników.
Dla mnie ważne jest także, by inspirować innych. Myślę, że egalitarna formuła się sprawdza, daje bodziec do działania. Nie tylko
do tego, by pomagać, przekazując np. dary, ale także, by zacząć
działać w kierunku wprowadzenia korzystnych zmian. Osoby,
które razem ze mną działały kiedyś w FWZ, w wielu wypadkach
do dzisiaj robią coś dla organizacji pozarządowych albo nawet
założyły swoje fundacje czy stowarzyszenia. Krzysztof Gorczyca z FWZ Lublin jest np. prezesem Towarzystwa dla Natury
i Człowieka, a Radek Sawicki z FWZ Chojnice prowadzi Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia”. Moim marzeniem jest, by kiedyś
Romowie z Żywca, z którymi współpracuję, założyli jakąś swoją
organizację. By mogli lepiej służyć nie tylko swojej społeczności,
ale też stali się partnerami dla wszystkich obywateli i instytucji.
To jest mój cel.

W 1989 roku miałeś 18 lat i prawo do głosowania. Na kogo
zagłosowałeś w pierwszych wolnych wyborach?
Na nikogo. Poważnie. Nie będę udawał, że interesowałem się
obradami Okrągłego Stołu, bo tak nie było. Polityka ani trochę
mnie nie zajmowała, uważałem, podobnie jak wielu moich przyjaciół, że nie warto brać udziału w głosowaniu, bo politycy i tak
nie są w stanie nic zmienić. Byłem wtedy kontestatorem świata
polityki. W ogóle wtedy interesowały mnie zupełnie inne sprawy.
Nawet na ścianach obok Jaruzelskiego zaczęliśmy malować wówczas Wałęsę, bo wyśmiewaliśmy polityków niezależnie od tego,
po której stronie barykady stali. To zostało zresztą we mnie do
dziś. Oczywiście, wiedziałem, kim jest np. Jacek Kuroń i podziwiałem go, ale to nie było w stanie zmienić mojego nastawienia do
polityki.
Tak naprawdę dopiero rok 1997 i uchwalenie przez Sejm pamiętnej ustawy o ochronie zwierząt przekonało i mnie, i innych, że
warto brać udział w głosowaniu, bo w ten sposób można coś
zmienić. Na pewno jednak nie dałbym się namówić na udział
w jakichkolwiek wyborach jako osoba, na którą można oddać
głos. Nie czułbym się dobrze w polityce, nawet takiej na lokalnym
poziomie.

Teraz stawia się bardzo duży nacisk na indywidualizm.
Zamiast współdziałania uczniowie przygotowywani są do
rywalizacji...
Prowadzę dużo zajęć z młodzieżą i staram się przekonywać, że
współdziałanie jest bardzo ważne. W ramach projektu „Wspólny Żywiec” realizowanego przy wsparciu Fundacji Batorego
wydaliśmy kilka numerów bezpłatnej gazety „Barwy Żywca”
redagowanej przez uczniów. Podczas warsztatów graffiti też uczę
zasad współpracy. Staramy się jako Fundacja „Klamra” budować
koalicje i partnerstwa stojące ponad partykularnymi interesami
poszczególnych organizacji.
Wiemy, że np. przeciwko mowie nienawiści i nacjonalizmowi – aby
choć trochę wpłynąć w tym zakresie na ludzi – muszą wspólnie
wypowiadać się różne organizacje obywatelskie, także te, które działają na rzecz ekologii czy dzieci. O demokrację stale trzeba walczyć,
nie jest nam dana raz na zawsze, co podkreślał Marek Edelman. Są
sprawy i wartości, o które musimy upominać się wszyscy, nawet
jeśli na co dzień zajmujemy się zupełnie innymi problemami.

A jak według Ciebie będzie wyglądał ruch ekologiczny
w Polsce za kolejnych 25 lat?

Nie wiem. Ale wiem, czego nie chciałbym w przypadku Fundacji
„Klamra”. Widzę, że niestety coraz częściej organizacje pozarządowe przestają spełniać tak naprawdę swoją funkcję, że istnieją nie
po to, żeby zmieniać świat i wspierać ludzi, ale po to, żeby „przerabiać” kolejne dotacje. Stają się bardziej instytucjami albo wręcz
korporacjami i zaczynają kierować się zasadami biznesowymi. Już
mówiliśmy o nastawieniu na rywalizację, a nie na wspieranie się
czy współpracę. Niestety, to dotyczy także organizacji pozarządowych, w tym ekologicznych. Wyniszcza to społeczną energię
i zamiast społeczeństwa obywatelskiego powstaje korporacyjne
społeczeństwo konsumentów.
Mam nadzieje, że Fundacja „Klamra” nigdy nie stanie się taką
organizacją, o jakich mówię, że moi przyjaciele są na tyle odważni,
by w porę zwrócić mi uwagę na to, że idziemy w złym kierunku…
Na pewno się o to nie obrażę.
Zamiast konkurować, wolę współpracować. Tego też nauczyła
mnie działalność z FWZ. Wtedy urządzaliśmy np. zbiórki na schroniska dla bezdomnych zwierząt i organizowaliśmy akcje mające
na celu znalezienie dla nich domów. Nie po to, żeby zaistnieć, ale
po to, by pomóc zwierzętom.
Nie myślę o przyszłości w czarnych barwach. Jestem przekonany, że codziennie można zmieniać świat i naprawdę każdy może
to robić. Gdybym tak nie myślał, pewno bym już nie działał.

1 Tekst powstał w formie rozmowy przeprowadzonej przez dziennikarkę Ewę Furtak.
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Wrocław to taka polska
mała Ameryka
Krzysztof Smolnicki
Krzysztof Smolnicki – ur. w 1968 r., działacz ruchu ekologicznego od 1986 roku. W latach 80. XX wieku aktywista Ruchu „Wolność i Pokój”,
Pomarańczowej Alternatywy, Międzymiastówki Anarchistycznej. Po przełomie Okrągłego Stołu zaangażowany w tworzenie i rozwój organizacji pozarządowych. Prowadzi Fundację EkoRozwoju (dawniej Fundacja Oławy i Nysy Kłodzkiej), działa w Związku Stowarzyszeń Polska
Zielona Sieć i w Szkole Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Człowiek Roku Polskiej Ekologii 2013.

Kolebka antysystemowych ruchów
Nie ma dwóch podobnych wiosen. Świeży powiew i organiczna intensywność zmian, a jednocześnie ociężałość otaczającego
systemu – tak pamiętam drugą połowę lat 80. XX wieku. Pewnie rzeczywistość widziana oczyma osoby młodej, wchodzącej
w świat, jest inna niż ludzi doświadczonych – bywa, że zmęczonych impasem na styku władza, opozycja i bierne społeczeństwo.
Tyle światów, ile kątów spojrzenia.
Z pewnością były wówczas jakieś środowiska ekologiczne działające bardziej formalnie, lecz ja o nich nie słyszałem. Korzeni
aktywności szukałbym w górach – gdzie spotykały się wrażliwość na naturę z niezgodą na zastany porządek społeczny. Ruch
ekologiczny i ruch antysystemowy były dla mnie jak dwie ścieżki
w jedną stronę. Zresztą ścieżek było pewnie więcej.
We Wrocławiu nową jakością drugiej połowy lat 80. były jawnie
działające, antysystemowe ruchy: „Wolność i Pokój”, Pomarańczowa Alternatywa, Solidarność Polsko-Czechosłowacka… Wiele
nazw i inicjatyw; przenikające się środowiska, dla których kwestie
ekologiczne były jak najbardziej naturalne.

Idea bez ludzi nic nie znaczy
Skąd brało się wówczas ożywienie inicjatyw ekologicznych?
By zaszła zmiana, potrzebni są ludzie, właściwy czas i miejsce.
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Problem postępującego zanieczyszczenia środowiska, spowodowanego przez scentralizowaną, industrialną i nieefektywną
gospodarkę, przedostawał się do świadomości społecznej. Po
katastrofie czarnobylskiej stał się jeszcze bardziej oczywisty.
Ważna była sama idea, ale bez ludzi nic by się nie zdarzyło. Tych
kilku odważnych liderów, którzy wyczuli czas i miejsce, stało się
niezbędnymi katalizatorami przemian. Czas musiał dojrzeć. Gdyby było za trudno – nic by się nie zdarzyło, bo nie dalibyśmy rady,
gdyby było za łatwo – też nie, bo nie podjęlibyśmy starań.
Dla naszej aktywności ważne było też miejsce, gdzie działaliśmy. Wrocław to taka polska mała Ameryka. Na wybuchową
społeczną mieszankę złożyły się doświadczenia ludzi: poszukiwanie nowej tożsamości przez tych, którzy w połowie XX wieku
przybyli z różnych stron, budowanie życia od początku. Trafili tu
ci bardziej odważni – poszukujący nowych perspektyw, goniący
za czymś, może przed czymś uciekający. Ożywczy styk śródmiejskiej tkanki z przenikającą miasto rzeką i terenami zielonymi
stał się pożywką dla idei ekologicznych. Katalizatorem, ważnym
impulsem dla ruchu ekologicznego była zagrażająca wrocławskim ujęciom wodonośnym Huta Siechnice, produkująca stopy
żelazochromów dla potrzeb militarnych. Protesty, które poskutkowały jej zamknięciem, dały wielu ludziom energię i wiarę
w możliwość zmian.

W tej atmosferze zmian pojawiła się wiadomość, że gdzieś dalej
– bo w Warszawie – obraduje Okrągły Stół, a przy nim „podstolik ekologiczny”. Wtedy nie czułem jego znaczenia – ot, taki sobie
mebel bez kantów. Rozmowy, porozumienie, plan i jego realizacja
– były potrzebne, ale trochę nudne. Zmiany, choć przychodziły
szybko, były stopniowe. Bez przełomu – nie jak burza, raczej proces podobny do kiełkowania. Dopiero teraz, z perspektywy, widać
skalę wydarzeń. Wtedy sami byliśmy zdarzeniami. Bardziej fascynowały nas happeningi, protesty, koncerty. Pamiętam pomysł
organizacji transgranicznego, nielegalnego marszu na plac budowy
koksowni w Stonawie i żal, że się nie udało – bo tymczasem otworzono granicę z Czechosłowacją, a pomysł koksowni obumarł.

Zrywy – tak, ale współdziałanie przede wszystkim
A Okrągły Stół i ekologiczny podstolik? Owszem, cieszyliśmy się, że się udało – jednak bez wielkiego entuzjazmu. Po

25 latach od tamtych wydarzeń, mając za sobą doświadczenia
pracy w organizacjach społecznych, widzę to inaczej. Zrywy są
potrzebne, ale w poruszaniu do przodu na dłuższą metę mało
skuteczne. Większość sytuacji, w których coś się nam naprawdę
udało, wymagała mozolnej pracy, wielu rozmów i ponawianych
prób zrozumienia „drugiej strony”. Tak było choćby w przypadku otwierania Wrocławia dla ruchu rowerowego czy rozwoju
ekoturystyki w dolinie Baryczy – największej krainie stawów
rybnych w Europie. Rozwój w harmonii z naturą wymaga nie
tylko zrozumienia praw przyrody, ale i ludzi.
Jednak, aby rozwiązać problem, potrzeba zarówno chwilowego napięcia – konfliktu i konfrontacji, jak i spokojnego,
długotrwałego procesu wprowadzania zmian. Nie byłoby
porozumienia bez rewolty. Na „nowe” musi zwolnić się miejsce – jak w starym lesie, by nowe drzewa mogły piąć się ku
słońcu, stare muszą się zwalić. Cykle wzrostu i obumierania są

Pasjonaci odnawialnej energii
Polska energetyka w latach powojennych stanowiła ogromne obciążenie dla środowiska naturalnego. Zagłębie energetyczne w Worku Żytawskim, na przykład, spowodowało klęskę ekologiczną w regionie: rzeki toczyły martwe wody,
kwaśne deszcze uśmiercały całe połacie lasów, a smog truł mieszkańców.
Ruch ekologiczny od samego początku wspierał rozwój alternatywnej i odnawialnej energetyki, zwracając uwagę na
zagrożenia płynące z korzystania z konwencjonalnych źródeł. Na początku lat 90., wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej polskiego społeczeństwa, zaczęło pojawiać się zainteresowanie wykorzystaniem źródeł odnawialnych, które
minimalnie oddziałują na środowisko, zapewniając jednocześnie bezpieczne dostawy energii. Pierwsza turbina wiatrowa o mocy 150kW powstała w roku 1991. Od tego czasu produkcja energii z siły wiatru zyskuje na znaczeniu, stanowiąc
lokalną alternatywę dla energii elektrycznej z systemowych elektrowni węglowych.
Dziś energetyka wiatrowa dostarcza już ok. 5% energii elektrycznej dla całego kraju. Rozwija się jako nowoczesny
i innowacyjny sektor gospodarki, ciesząc się zainteresowaniem zarówno inwestorów indywidualnych, korporacji, jak
i państwowych przedsiębiorstw energetycznych. Energetyka wiatrowa to również gwarancja bezpieczeństwa energetycznego – dzięki zwiększaniu jej udziału w wytwarzaniu energii Polska ma szansę stać się bardziej niezależna od
importu paliw kopalnych. Wierzymy, że energetyka odnawialna będzie mogła zaspokajać przynajmniej jedną trzecią
potrzeb energetycznych Polaków do roku 2030.
Wyrażamy wdzięczność wszystkim pasjonatom, którzy – pomimo niezliczonych barier i trudności – przez ostatnie
25 lat torowali drogę do rozwoju energii ze źródeł odnawialnych w Polsce. Ruch ekologiczny odgrywał i odgrywa
w tym czołową rolę. Dzięki zaangażowaniu wielu wspaniałych ludzi mamy szansę zbudować bezpieczny, konkurencyjny i przyjazny środowisku sektor energetyczny.
Iza Kielichowska – ur. w 1975 r., ekspert ds. polityki energetycznej, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.
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naturalne i ożywcze. Nie byłoby radości wiosny bez jesienno-zimowego przemijania.

Czy jesteśmy w stanie sprostać nowym
wyzwaniom?
Dzisiaj, po 25 latach, stajemy wobec nowych wyzwań. Właśnie – bardziej stajemy, niż idziemy do przodu. Nie ma bowiem
prostych rozwiązań w sytuacji zagrożeń klimatycznych i wyczerpujących się zasobów bogactw naturalnych, przy geopolitycznym
zniewoleniu państw i społeczeństw przez oligarchów energetycznych i w kredytowej pętli uzależnienia gospodarek od żarłocznego
wzrostu PKB.
Pewnie, tak jak przed laty, z czegoś trzeba będzie zrezygnować i ktoś na tym straci. Jeśli nie chcemy przeżywać katastrofy
i przechodzić przez cierpienie, potrzebujemy odwagi do zmie-
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niania świata. Potrzebujemy też liderów, którzy pokażą nowe
perspektywy, oraz instytucji potrafiących elastycznie wykorzystać powstałe szanse. Chyba nawet bardziej niż liderów
potrzeba nam instytucji, czyli formuł, w których będzie można współpracować. Pomimo różnorodności, a właściwie raczej
dzięki niej.
Wszelkie instytucje, również te społeczne, utworzone oddolnie, z czasem kostnieją. Zaczynają istnieć dla samego istnienia,
tracą energię, bywa, że jak ludzie – wypalają się. Wiadomo, że
nic nie jest wieczne, ale dla trwałego, zrównoważonego rozwoju
potrzebujemy form żywych, zdolnych do odnowy. W równym
stopniu potrzebujemy prawa, procedur, instrumentów finansowych, co ruchów łamiących skostniałe schematy. Paradoksalnie
– przywiązanie do istniejących rozwiązań i obawa przed zmianą
zagrażają naszemu bezpieczeństwu.

Ochrona przyrody
to patriotyzm
Zbigniew T. Wierzbicki
Prof. dr hab. Zbigniew T. Wierzbicki – ur. w 1919 r., socjolog, specjalizujący się w polityce społecznej oraz socjologii wsi; aktywny w zakresie ochrony środowiska, autor wielu prac; uczestnik obrad Okrągłego Stołu w „podstoliku ekologicznym”; wykładał m.in. w niezależnym
Towarzystwie Kursów Naukowych (od 1978); prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (1883-1992) i Akademii Humanistycznej
w Pułtusku; autor książki „Sozoekologia społeczna”, UMK, Toruń-Warszawa 2008.

Dlaczego ochrona przyrody?

Demonstracja
przeciwko
zatruwaniu wód
podziemnych
przez składowisko
Huty Siechnice.
Fot. NAF Dementi
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Początek lat 80. XX wieku. Trwa wielki karnawał Solidarności. Niesieni falą aktywności i entuzjazmu zaczynamy,
w grupie naukowców, coraz głośniej mówić o potrzebie stworzenia organizacji, która zajmie się ochroną przyrody przed skutkami
wszechobecnej industrializacji. Widzimy postępujące niszczenie
środowiska, dostrzegamy także przyszłe zagrożenia płynące
z uprzemysłowienia „za wszelką cenę”. Czujemy pilną potrzebę
podjęcia dyskursu z technokratycznym podejściem do gospodarki, reprezentowanym przez ówczesnych decydentów.
Nasze spotkania, najpierw niesformalizowane, później odbywające się w ramach Polskiego Klubu Ekologicznego, miały miejsce
w Krakowie i Warszawie. Szczególnie pierwsze z wymienionych
miast może pochwalić się bogatymi tradycjami sięgającymi okresu zaborów, kiedy obok Lwowa było głównym matecznikiem
rodzącej się świadomości ekologicznej.

Gospodarka – tak, ale nie kosztem przyrody
Nasze myślenie o środowisku miało silne podłoże patriotyczne. Dzisiaj ten aspekt jest mniej podkreślany. Jednak ponad
trzydzieści lat temu mieliśmy poczucie obowiązku występowania przeciwko polityce, która, zgodnie w wytycznymi kolejnych

plenów i zjazdów partii, dbała o rozwój Polski, koncentrując się
na przemyśle i tylko bardzo wybiórczo na innych aspektach rozwoju. Wprawdzie zapewniano „ludziom dobrej roboty” godziwy
wypoczynek w ramach wczasów pracowniczych, w atrakcyjnych
lokalizacjach, ale było to często przyczyną niszczenia przyrody
i degradacji polskiego krajobrazu, stanowiącego przecież ważny
element samoświadomości narodowej.
Wiedzieliśmy również, że spadek jakości powietrza, gleby i wody
prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia Polaków, czego nie zrekompensuje im dwutygodniowy wyjazd do ośrodka w jeszcze
wówczas w miarę niezniszczonych Tatrach. Wszystko to powodowało, że choć rozumieliśmy potrzebę budowy silnej gospodarczo
Polski, nie mogliśmy zgodzić się na sposób, w jaki idea ta była
realizowana. W tym podejściu pierwiastek patriotyzmu miał duże
znaczenie, co różniło nas od podobnych organizacji funkcjonujących w kraju, jak również poza jego granicami. Do patriotyzmu
przywiązywaliśmy olbrzymią wagę, a szeroko rozumianą ochronę
przyrody utożsamialiśmy z myśleniem o przyszłości Polski.

Edukacja – bo przyrodę trzeba rozumieć
Kluczową rolę w naszym rozumieniu ochrony przyrody odgrywał aspekt edukacyjny. Wierzyliśmy lub bardzo chcieliśmy
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wierzyć, że bezsensowne – z naszego punktu widzenia – inwestycje i działania to rezultat braku wiedzy; po prostu – nie mając
odpowiedniego wykształcenia i przygotowania, nie można spojrzeć na problem całościowo. Dlatego w podjętej debacie, zarówno
z przedstawicielami władz, jak i podczas spotkań z mediami czy
zwykłymi ludźmi, opieraliśmy nasze opinie, tam gdzie tylko było
to możliwe, na faktach i liczbach, czyli twardej wiedzy.
Jedną z silnych tendencji, które przejawiały ówczesne władze,
było udostępnianie szerokiej rzeszy turystów największych pereł
polskiej przyrody: Puszczy Białowieskiej, Bieszczad czy Tatr Wysokich. Odwoływano się do wzorców płynących z Zachodu, toteż
cierpliwie tłumaczyliśmy, że nie jesteśmy Austrią, której prawie
70% powierzchni stanowią góry. Tatry Wysokie to zaledwie ok.
30 km2 terenu, a Polaków jest ponad 30 mln i dość łatwo można
sobie wyobrazić konsekwencje stworzenia z Tatr jednego wiel-

PRZEZ EKOLOGIĘ DO WOLNOŚCI

kiego zabudowanego ośrodka turystycznego. Pokazywaliśmy, że
knieje Puszczy Białowieskiej czy połoniny bieszczadzkie nie mogą
stać się deptakami. Uzmysławialiśmy, że każde kolejne schronisko to nie tylko zniszczenia związane z jego budową, ale również
z doprowadzeniem czy stworzeniem bogatej infrastruktury.
Tłumaczyliśmy, że nie wszędzie musi być możliwość dojechania
samochodem, nie każdy stok musi być jednocześnie trasą dla
narciarzy i nie zawsze ośrodek wypoczynkowy musi mieć piękny
widok z okien czy być położony tuż nad brzegiem jeziora.

Trudna rola obrońcy przyrody
Wdając się w dyskusje z „obowiązującym paradygmatem industrializacji”, mówiąc głośno o rzeczach, o których wtedy nawet nie
myślano, narażaliśmy się na wytykanie palcami, a nasze poglądy
były często dezawuowane, w skrajnych zaś przypadkach spoty-

Czy obecna formuła ruchu ekologicznego jest przeżytkiem?
Ruch społeczny w dziedzinie ekologii, jak wiele podobnych inicjatyw, powstał w Polsce wraz z rewolucją solidarnościową lat 1980/1981. W roku 1989 działało w Polsce ok. 135 niezależnych organizacji i środowisk proekologicznych. Ruch
ten miał charakter oddolny i spontaniczny, ale tworzył też pierwsze profesjonalne podmioty i sieci organizacyjne. Był
odpowiedzią społeczeństwa na tragiczne zaniedbania ekologiczne okresu komunizmu i neoliberalne, zagrażające środowisku, pomysły zmian gospodarczych w okresie transformacji.
Dynamiczny rozwój ruchu ekologicznego następował mniej więcej do połowy lat 90. W okresie tym ruch potrafił
koordynować swoje działania (m.in. poprzez doroczne ogólnopolskie spotkania uczestników ruchu w Kolumnie)
i występować wspólnym frontem wobec generalnie niechętnej ekologii władzy. W drugiej połowie lat 90. rozpoczął
się kryzys ruchu i jego powolny rozpad. Spowodowane to zostało, z jednej strony, nadmierną radykalizacją niektórych
środowisk oraz rozmyciem działań ekologicznych w procesie instytucjonalizacji politycznej o charakterze lewicowo-liberalnym (notabene nieudanym), z drugiej zaś – procesami profesjonalizacji i komercjalizacji wielu podmiotów ruchu
oraz – z czasem – zaistnieniem na gruncie polskim mocnych podmiotów zagranicznych, takich jak WWF i Greenpeace.
Obecnie formuła ruchu społecznego w dziedzinie ekologii wydaje się być w warunkach polskich przeżytkiem. Działania proekologiczne mają z jednej strony na ogół charakter projektowo-grantowy, z drugiej zaś wpisują się – wciąż
bardzo nieśmiało i niezbyt skutecznie – w postępujący, choć wciąż bardzo niedoskonały, proces instytucjonalizacji dialogu obywatelskiego i lobbingu proekologicznego. Sprzyja temu charakter polskiego systemu politycznego, niedojrzałej
demokracji, panujący w Polsce klimat społeczny i polityczny (w którym wartości ekologiczne są zdominowane przez
wartości materialno-komercyjne), ale także – niejako z drugiej strony – presja rozwiązań europejskich, takich np. jak
program „Natura 2000” czy promocja OZE.

kały nas różnego rodzaju ataki i utrudnienia związane choćby
z pracą zawodową. Było to szczególnie bolesne, gdy niezasłużona krytyka spotykała nas ze strony ówczesnych oficjalnych
„obrońców przyrody”. Mój status „wolnego strzelca” zapewniał
mi pewien komfort, ale niektórzy z nas, np. prof. Stefan Kozłowski, musieli toczyć niełatwe boje w miejscu swojego zatrudnienia.
Kim byliśmy? Przede wszystkim ideowcami. Nasze publikacje
często finansowaliśmy ze środków własnych. I nie były to inwestycje biznesowe, które muszą się szybko zwrócić, ale często
inwestycja w daleką przyszłość. Wierzyliśmy w misyjny charakter
naszej działalności i właśnie ta wiara wznosiła nas ponad podziały partyjne czy światopoglądowe. Przykładem może być lekarz
Włodzimierz Marcinkowski z Krakowa, który choć był członkiem
PZPR, ramię w ramię walczył z nami o ochronę dziedzictwa naszej
przyrody. A jego kontakty wielokrotnie zwiększały efektywność
naszych działań.
Wspomniany wcześniej prof. Kozłowski wspierał nas w zakresie zagadnień związanych z geologią. Nieocenione było również
wsparcie ze strony prof. Juliana Aleksandrowicza z Krakowa, którego wykształcenie medyczne było wykorzystywane przez nas
podczas dyskusji, w których odwoływaliśmy się do aspektów
zdrowotnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jego badania
dotyczące zależności pomiędzy zanieczyszczeniem atmosfery
a skażeniem gleby, w konsekwencji także i żywności, doprowadziły do zamknięcia Zakładu Elektrolizy w Hucie Skawina.
Co ciekawe, kiedy niemal dekadę później zasiadaliśmy do „podstolika ekologicznego” działającego w ramach Okrągłego Stołu,
linie podziału również nie wynikały z opcji politycznych. Były
raczej wynikiem różnic w rozumieniu potrzeby samoograniczenia w rozwoju pewnych gałęzi gospodarki. Dlatego nie wszyscy
dostrzegali konieczność wprowadzenia regulacji, mających na
celu ochronę środowiska przyrodniczego, a w naszym rozumieniu
– również społecznego.

Czasy nowe, ale wyzwania ekologiczne
takie same
Dzisiaj cieszy mnie to, że idee, które nam wtedy towarzyszyły,
są obecne w działaniach organizacji ekologicznych, i że nadal jest
wielu ideowych społeczników, którzy wierzą w to, co robią. Wierzą w sens działań i dostrzegają w tym swoją misję.
Czyste powietrze i czysta woda to podstawa dobrostanu społeczeństwa. Takie sformułowanie może wydawać się trywialne
i często przez swoją oczywistość bywa lekceważone. Pomija się
je zwłaszcza wówczas, gdy pokusa korzyści finansowych, płynących choćby z budowy kolejnego ośrodka turystycznego, często
jest decydująca. Wybudowanie kolejnego wyciągu, w tak bliskich
nam wszystkim Tatrach, to nieuchronna degradacja otoczenia
przyrodniczego i w rezultacie odpływ turystów. Zatem, choć
można liczyć na pewne profity w krótkim okresie, to długofalowe
myślenie powinno tego rodzaju inwestycje ograniczyć lub nawet
wykluczać.
Dlatego najważniejszym elementem działań proekologicznych,
podobnie jak przed trzydziestoma laty, jest edukacja. Człowiek
właściwie sozo-ekologicznie wykształcony będzie dążył do zachowania równowagi pomiędzy wytworami cywilizacji i otaczającą go
przyrodą, dzięki której może żyć i rozwijać się w zdrowiu fizycznym
i psychicznym, a przed niszczeniem środowiska będzie chroniła
go świadomość, że ludzie stanowią jedność ze swoim naturalnym
otoczeniem. Im bardziej zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy, tym mniejsze mamy szanse na utrzymanie zdrowia
fizycznego i psychicznego. Dlatego konieczne jest wprowadzenie
do systemu naszej edukacji przedmiotu poświęconego ochronie
przyrody. Powinniśmy traktować to jako obowiązek narodowy
dotyczący nas wszystkich. Przyrody się nie ujarzmia – z przyrodą
trzeba współpracować. Można z niej korzystać, ale przede wszystkim trzeba ją chronić. Dla naszego wspólnego dobra.

Prof. zw. dr hab. Piotr Gliński – ur. w 1954 r., socjolog w PAN i na Uniwersytecie w Białymstoku; były wieloletni działacz
ekologiczny, autor książki pt. „Polscy Zieloni. Ruch społeczny w okresie przemian (1996)”. Polityk, obecnie przewodniczący
Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości.

96

97

PRZEZ EKOLOGIĘ DO WOLNOŚCI

PRZEZ EKOLOGIĘ DO WOLNOŚCI

Okrągły Stół – ekologiczne
przesłanie dla przyszłości.

Pamięci prof. Stefana Kozłowskiego
Michał Wilczyński
Dr Michał Wilczyński – ur. w 1948 r., geolog i ekolog; uczestnik „podstolika ekologicznego” przy Okrągłym Stole, główny geolog kraju, wiceminister ochrony środowiska (1991–1995), ekspert w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi i wdrażania odnawialnych źródeł energii;
autor wielu prac dotyczących efektywności energetycznej, m.in. „Zmierzch węgla kamiennego w Polsce” (2013).

Początki przyjaźni
Profesor Kozłowski, geolog, taternik, speleolog, żeglarz i narciarz,
od lat 70. XX wieku otwarcie krytykował rabunkową gospodarkę
zasobami surowców mineralnych i dewastację rozległych obszarów
w okręgach górniczych. Szczególnie dotkliwe represje administracyjne dotknęły profesora za publiczną krytykę sztandarowej wówczas
inwestycji, jaką była kopalnia węgla brunatnego w Bełchatowie.
Mimo to nadal otwarcie krytykował inne podobne plany, jak np.
budowę kopalni rud tytanu i wanadu na Suwalszczyźnie. Piszącemu
te słowa, pracującemu wówczas nad dokumentowaniem tych złóż,
zwracał uwagę na jaskrawe lekceważenie skutków środowiskowych,
czego przykładem był projekt składowania odpadów flotacyjnych
w malowniczej, polodowcowej dolinie Roweli pod Wiżajnami.
To był początek dziesiątków lat moich relacji przyjacielsko-zawodowych z tym wybitnym specjalistą, otwartym na różne opinie,
także wypowiadane przez młodych i niezbyt doświadczonych
geologów i ekologów. Profesor Kozłowski był jednocześnie bardzo skromnym i zwyczajnym człowiekiem.

Przygotowania do „podstolika”
Bielsko-Biała. Akcja
Klubu Gaja przeciwko
wycince drzew, 1989 r.
Fot. Archiwum Klubu Gaja
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Przygotowania do obrad Okrągłego Stołu obejmowały problemy
„podstolika ekologicznego”. Zespół solidarnościowy rozpoczął przygotowania już w październiku 1988 roku. Zostałem zaproszony przez
prof. Kozłowskiego do zespołu jako działacz NSZZ „Solidarność”

i jako geolog znający problematykę surowców energetycznych.
Na pierwsze spotkanie, 14 lutego 1989 roku, przyszliśmy
z gotowym dokumentem zawierającym listę szczególnie ważnych problemów ochrony środowiska w naszym kraju, ujętych
w 28 punktów. W dokumencie znalazły się fundamentalne
sprawy, przede wszystkim uznanie „zasady ekorozwoju i wynikającej z niej ekopolityki jako wiodących dla dalszego społecznego
i gospodarczego rozwoju kraju”. W 1997 roku zasada ta została
wpisana do Konstytucji RP. Inne, nie mniej kluczowe zagadnienia, to: ekologiczna gospodarka leśna, gospodarowanie wodą,
środowiskowe zasady gospodarki rolnej, ekokonwersja polskiego
zadłużenia, przyjęcie zasady „zanieczyszczający płaci” i utworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Banku
Ochrony Środowiska, zmiana polityki energetycznej w kierunku źródeł rozproszonych i odnawialnych, gospodarka odpadami,
urbanistyka i planowanie przestrzenne, wzmocnienie Państwowej
Inspekcji Ochrony Środowiska jako „policji ekologicznej” i wreszcie zmodyfikowanie roli i zakresu działania Ministerstwa Ochrony
Środowiska i Zasobów Naturalnych.
Nasze obrady, niekiedy dosyć burzliwe, nie miały jednak zabarwienia politycznego. Po obu stronach stołu zasiadali w większości
ludzie kompetentni, świadomi skali zaniedbań i ogromu czekającej
nas wszystkich pracy. Przypominam, że w obradach „podstolika ekologicznego” jedynym nieuzgodnionym problemem było
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wstrzymanie budowy elektrowni jądrowej w Żarnowcu i kompensacja mocy innymi źródłami energii.

Nowoczesny program ekologiczny
Ja, prosty geolog, nieco wyedukowany w ekologii przez profesora Kozłowskiego, przez blisko 8 tygodni ekologicznych debat
w tym gronie zdobyłem rozległą wiedzę, która do dzisiaj wpływa
na moje poglądy jako geologa specjalisty.
Czytając po 25 latach „Protokół Podzespołu ds. Ekologii przy
Okrągłym Stole”, uświadamiam sobie, że uczestnicy tych obrad,
ale także obserwatorzy, członkowie ruchów ekologicznych przyjęli ustalenia „podstolika” jako swoisty program działania na
wiele lat. Pozostał w ich świadomości niezależnie od tego, gdzie
znaleźli się później: kilka osób w Sejmie, kilka w Ministerstwie Środowiska1, w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, Lasach
Państwowych, REC2 czy Banku Światowym.
Na początku lat 90. większość postulatów została zrealizowana,
wszystkie sprawy interwencyjne (pkt 25 protokołu) zostały załatwione. Niestety, niektóre dobre i potrzebne dla Polski wdrożone
już rozwiązania w jakiś czas potem zostały rozmontowane, czego przykładem jest Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,
EkoFundusz. Inne, jak „zlewniowy system gospodarowania wodą”,
nie zostały doprowadzone do końca, zatrzymując się na poziomie
struktury administracyjnej, pozbawionej odpowiednich narzędzi
i środków finansowych do ich realizacji.

Podstawowe dylematy nadal aktualne
Czyż nie jest zdumiewające, że w drugim dziesięcioleciu XXI w.
toczymy identyczne dyskusje o polityce energetycznej Polski jak
25 lat temu? A przecież wokół – w kraju i całkiem blisko za granicą – pełno jest oczywistych dowodów, że można i trzeba działać
inaczej. Także urbanistyka i planowanie przestrzenne leżą w gruzach. Sprowadzenie planowania przestrzennego tylko do poziomu
gmin zaowocowało chaosem przestrzennym, z którym przyjdzie
żyć naszym wnukom i prawnukom. Dla profesora Kozłowskiego
stan tej kluczowej dla środowiska dziedziny był największą klęską
osobistą. Jako poseł, minister i członek Komitetu PAN Człowiek
i Środowisko walczył, niestety bezskutecznie, o włączenie planowania przestrzennego w kompetencje Ministerstwa Środowiska.
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Ruch ekologiczny to sprzymierzeniec
W trakcie obrad „podstolika ekologicznego” poznałem różnobarwną paletę ruchów ekologicznych – od franciszkańskich,
poprzez radykalne (jak „Wolność i Pokój”, Zielona Alternatywa),
po umiarkowany Polski Klub Ekologiczny. Poglądy ich przedstawicieli prezentowane podczas obrad wynikały z solidnej wiedzy
i autentycznych przekonań; stały się dla mnie ważnym czynnikiem
wpływającym na moje ekologiczne przekonania. Gdy rok później
z namowy profesora Stefana Kozłowskiego zrezygnowałem z pracy naukowej i znalazłem się w Ministerstwie Środowiska, liczne
aktywne ruchy ekologiczne nie były w moim przekonaniu antagonistami urzędników, lecz ich sprzymierzeńcami. Być może taka
postawa stała się w pewnym momencie powodem przydzielenia
mi, w ramach ścisłego kierownictwa Ministerstwa, odpowiedzialności za kontakty z NGOs i edukację ekologiczną.
W pierwszych latach naszej transformacji ustrojowej liczne i zróżnicowane ruchy ekologiczne były uczestnikami niemalże wszystkich
konferencji prasowych oraz dyskusji merytorycznych w Ministerstwie. Wnosiły do debat żywiołowość, autentyzm i wiele nowych
idei. Jako wiceminister zawsze miałem poczucie bycia „w środku”
z nimi, a nie „na zewnątrz”. Zwłaszcza że prawie zawsze w tamtym
czasie byli sojusznikami Ministerstwa w często jałowych sporach
z innymi resortami i komisjami sejmowymi. Dzisiaj jestem przekonany, że wysoka wówczas ranga społeczna i polityczna problematyki
ochrony środowiska i działań Ministerstwa była wynikiem stałego
i mocnego wsparcia ze strony setek organizacji ekologicznych.

Po co ta konfrontacja?
Od wielu lat politycy i pozarządowe organizacje ekologiczne
znajdują się na pozycjach przeciwstawnych. Dialog, debata są
w zaniku. Politycy „wiedzą lepiej” i ze sporą dezynwolturą traktują
nie tylko organizacje ekologiczne, lecz nawet ekspertów. Ostatnio
także pozycja urzędu Ministra Środowiska jest deprecjonowana.
Mam wrażenie, że siła i znaczenie krajowych pozarządowych
organizacji ekologicznych są wyraźnie mniejsze niż 25 lat temu.
Może dlatego, iż w warunkach gospodarki kapitalistycznej brakuje ludzi do pracy społecznej? Dużo się mówi o społeczeństwie
obywatelskim, lecz praktyka nie potwierdza jego znaczenia. Nie
istnieje w naszym kraju stabilny system wsparcia finansowego dla

organizacji ekologicznych. Nasze NGOs są biedne. Owszem, obecne są w Polsce międzynarodowe organizacje, takie jak Greenpeace,
WWF, ECF, lecz przeciętny obywatel naszego kraju odnosi się do
„zagranicznych” z niejaką rezerwą.
Tymczasem połączenie sił wielu organizacji, co widać na przykładzie Koalicji Klimatycznej, przynosi widocznie dobre skutki dla
kraju i jego obywateli. Uporczywe starania o nawiązanie dialogu
z władzami wykonawczymi, samorządami terytorialnymi i parlamentarzystami powinny przywrócić normalny dyskurs publiczny
w sprawie tak ważnej dla zdrowia i dobrostanu społeczeństwa,
jak ochrona środowiska naturalnego. Myślę, że ruchy ekologiczne

powinny więcej uwagi poświęcić edukacji ekologicznej „zwykłego obywatela”, gdyż stabloidyzowane w większości media nie są
najlepszym pośrednikiem w tej edukacji. Liczy się news, a nie uporczywa praca uświadamiająca i rzetelne informacje. W tak bardzo
potrzebnym w Polsce obywatelskim dialogu ruchy ekologiczne nie
powinny ulegać populizmowi żerującemu na lękach części społeczeństwa wynikających z braku wiedzy. Trzeba kolejny raz podjąć
pracę u podstaw. Jesteśmy to winni społeczeństwu, naszym znakomitym nauczycielom – takim jak profesor Stefan Kozłowski
– a przede wszystkim szlachetnej idei, jaką jest dobro środowiska
naturalnego i środowisko człowieka.

Polski ruch ekologiczny to ruch obywatelski
Okres gwałtownej industrializacji i urbanizacji po II wojnie światowej nie sprzyjał racjonalnemu planowaniu przestrzennemu i ochronie przyrody. Nie był to zresztą problem dotyczący wyłącznie Polski. Mimo wieloletnich, sięgających
końca XIX wieku tradycji ochrony przyrody nastąpiła u nas degradacja wielu obszarów. Powodem była powojenna
rabunkowa eksploatacja kopalin, beztroska budowa wielkich kompleksów energetycznych, hutniczych i cementowniczych, silnie zanieczyszczających środowisko, czy poddawanie nieprzemyślanym procesom melioracyjnym terenów
bagiennych i łąkowych. Indywidualne i zbiorowe protesty miłośników przyrody i towarzystw ochroniarskich były
bagatelizowane bądź poddawane manipulatorskim zabiegom politycznym.
Pierwsza w Europie Środkowej i Wschodniej niezależna organizacja ekologiczna, Polski Klub Ekologiczny (PKE), powstała w Polsce na fali obywatelskich przemian, zainicjowanych przez ruch społeczny Solidarność. Dała ona wiele inspiracji
ruchom ekologicznym. PKE działał również w stanie wojennym, traktując działalność ekologiczną jako element walki
o demokratyczny kształt państwa i poszanowanie dziedzictwa naturalnego. Aktywność i skuteczność spowodowała,
że jego przedstawiciele uczestniczyli w obradach Okrągłego Stołu i przyczynili się do wypracowania rozwiązań, które stały się podwalinami nowoczesnej ochrony środowiska. Dzięki nim uznano, że zrównoważony rozwój jest jedną
z podstaw kształtowania demokratycznej państwowości. W roku 1997 stało się to zasadą konstytucyjną.
Z biegiem lat w Polsce, podobnie jak na całym świecie, ruchy ekologiczne niezwykle się zdynamizowały. Niektóre
z nich uległy silnej radykalizacji, niektóre poddały się mechanizmom komercyjnym. Większość z nich odgrywa jednak
doniosłą rolę integrującą i patriotyczną. Ruch ochrony przyrody stanowi zatem niezwykle ważny czynnik kształtujący
nie tylko indywidualne postawy, ale także mądrze rozumiane zachowania prospołeczne.
Polscy ekologowie z satysfakcją mogą uznać, że ich starania o należyty stosunek państwa i obywateli do dziedzictwa
naturalnego przyniosły w ostatnim 25-leciu, okresie formowania nowoczesnego, demokratycznego państwa, znaczące
i trwałe rezultaty.
Prof. zw. Michał Kleiber – ur. w 1946 r., specjalista z zakresu mechaniki i informatyki, b. minister nauki, od 2007 prezes
Polskiej Akademii Nauk, b. doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego ds. kontaktów z nauką.
1 W latach 1989-1999 pod nazwą Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
2 Regionalne Centrum Ekologiczne na Europę Środkową i Wschodnią (The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe, REC) – międzynarodowa organizacja, której misją
jest pomoc w rozwiązywaniu problemów ekologicznych przez promocję współpracy między rządami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami i innymi stronami zainteresowanymi
problemami środowiska; działa od 1990 roku.
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„Zielone Brygady”,
niezależny głos ekologów
Andrzej Żwawa
Andrzej Żwawa – ur. w 1968 r., obecnie prezes Zarządu Fundacji „Koalicja Sprawiedliwego Handlu”. W ruchu ekologicznym od 1987 (Ruch
Ekologiczno-Pokojowy „Wolę być”, później Federacja Zielonych – Grupa Krakowska). W latach 1989-2011 pełnił w Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych takie funkcje jak członek rady nadzorczej, członek zarządu, pełnomocnik zarządu, redaktor naczelny wydawnictwa
„Zielone Brygady”.

Skąd ta ekologia?
Działalność społeczną zacząłem jako uczeń technikum chemicznego w Oświęcimiu. Podczas ferii zimowych 1987 roku trafiłem
trochę przypadkiem na spotkanie Ruchu Ekologiczno-Pokojowego „Wolę być”, które odbywało się w Domu Harcerza w Gdańsku.
Poznałem tam wspaniałych ludzi, dowiedziałem się o sprawach,
o których nie miałem bladego pojęcia, oczarowała mnie atmosfera aktywizmu. Powrót do internatu i próby przeszczepienia
działalności na grunt lokalny zderzyły się z trudnościami, z których największą było zainteresowanie MO.
Półtora roku później znalazłem się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W mieście wprost wrzało od
inicjatyw, spotkań, możliwości poznania ludzi, którzy robili coś
ważnego. Zaangażowałem się w Federację Zielonych – Grupa Krakowska, nie stroniąc od kontaktów z innymi ruchami.

Jak to było z Okrągłym Stołem?
Koniec lat 80. był czasem burzliwych zmian w naszym kraju.
Zbiegło się to z moją przeprowadzką z małej miejscowości do
Krakowa. Wchodziłem w dorosłość i starałem się zrozumieć, co
się dzieje wokół, i odnaleźć swoje miejsce. Z uwagą słuchałem wieści o strajkach, o kontrreakcjach rządu. Gdy przyjechałem złożyć
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dokumenty na UJ, zauważyłem napis: „WiP, Gołębia, dziś 15.00”.
Dowiedziałem się, co to Gołębia, pobiegłem i zobaczyłem uliczkę
zamkniętą z obu stron przez kordon MO. Pośrodku stało kilku
odizolowanych demonstrantów z transparentami, krzyczących
do milicji: „No, aresztujcie nas!” Następna krótka wizyta w Krakowie: znowu WiP-owcy, tym razem w Sukiennicach, protestujący
przeciw działaniom ZSRR w Afganistanie.
Po przeprowadzce na studia starałem się brać udział we wszystkich demonstracjach w Nowej Hucie czy pod konsulatem ZSRR.
Nie wiadomo było, czym to się skończy. Potem przyszły wieści
o próbach rozmów z opozycją, których zwieńczeniem był Okrągły
Stół. Traktowałem to jako zwycięstwo strony społecznej, wyraz
uznania przez reżim swej porażki, choć widziałem też przejawy
„sceptycyzmu” części opozycji, choćby w haśle o „wywracaniu
Okrągłego Stołu”, które głosili niektórzy koledzy z krakowskiego
Ruchu „Wolność i Pokój”.
Będąc w Federacji Zielonych, cieszyłem się jednak, że w obradach „podstolika ekologicznego” uczestniczy Wojtek Kłosowski,
nasz kolega spod Lublina, a także Radek Gawlik z Ruchu „Wolność i Pokój”, którego poznałem zimą 1987 w Gdańsku, podczas
spotkania „Wolę być”. Jako Federacja Zielonych występowaliśmy
z hasłem „Idź na wybory skreślać potwory”, w którym „potworami”
byli technokraci, osoby znane z antyekologicznego nastawienia.

Swoją drogą, nasza ulotka z tym hasłem została sfałszowana
i użyta do przeciwnych nam celów.
Nowy rząd nie spełnił wszystkich oczekiwań. Pierwszym rozczarowaniem była sprawa kontynuacji budowy elektrowni jądrowej
Żarnowiec. Ekolodzy znów byli w opozycji. Przypomina mi się, jak
z liczną grupą osób z „Wolę być” przyjechałem do Gdańska na
blokadę transportu części do reaktora jądrowego. W niedzielę
spod kościoła św. Brygidy miała ruszyć demonstracja antyatomowa. Staszek Zubek, działacz krakowskiego WiP, wręczył mi tubę
i powiedział: „Poprowadzisz demonstrację, tylko uważaj, bo może
nas przejąć Gwiazdozbiór” (miał na myśli ekipę Andrzeja Gwiazdy,
która była przeciwna Okrągłemu Stołowi). Szliśmy więc ulicami Gdańska, skandowałem hasła „bez atomu w naszym domu”,
„lepszy kisiel owocowy niż reaktor atomowy”, „w odpowiedzi na
atomy budujemy nowe domy”, jednak z każdą chwilą miałem wrażenie, że coraz słabiej słyszę osoby powtarzające za mną hasła,
a coraz głośniej padają hasła polityczne, antyrządowe. Poczułem
się z tą tubą jak „rycerz do miecza przypasany”. Wiele lat później poznałem Andrzeja Gwiazdę na Festiwalu Obywatela w Łodzi.
Zarówno wtedy, tak jak i teraz uważałem, że należy rozmawiać
z każdym.

Początki Zielonych Brygad
Na wiosnę 1989 roku, bodaj ostatniego dnia marca (30.03 – łatwo
zapamiętać taką datę) znalazłem się na spotkaniu założycielskim
redakcji pisma pt. „Zielone Brygady. Pismo Obrońców Środowiska” w Naukowym Kole Chemików UJ (NKCh UJ). Członkowie Koła
– jak niemal wszyscy – trochę „spiskowali”, zajmowali się działalnością niezależną itp. Studenci byli wtedy aktywni na różnych
polach: politycznym, ekologicznym, kulturalnym czy religijnym.
NKCh UJ zorganizowało wcześniej m.in. akcję badawczą „Studenci Wiśle” (1987) oraz międzynarodowe Seminarium „Studenci
na rzecz Środowiska” (1988). Na tym właśnie seminarium padł
pomysł założenia pisma ekologicznego. Ale na jego realizację
przyszło czekać jeszcze ok. roku. O ile wiem, nazwa powstała
w trakcie burzy mózgów. Ktoś rzucił żartem „Zielone Brygady”
i tak już zostało. Z pewnością była to nazwa kontrowersyjna
(skojarzenie z terrorystycznymi Czerwonymi Brygadami) i nie do
końca adekwatna, ponieważ założeniem pisma było prezentowa-

nie opinii różnych odłamów ruchu ekologicznego, nie tylko tych
„zbuntowanych”, ale także „profesjonalnych”. Należy pamiętać, że
były to czasy, kiedy środowisko – zwłaszcza w Krakowie czy na
Śląsku – było naprawdę poważnie zatrute, ludzie chorowali, więc
głosy nawołujące do radykalnych działań nie należały do odosobnionych. Natomiast podtytuł „Pismo obrońców środowiska”
szybko zmieniono na „Pismo ekologów”, co raziło naukowców
zajmujących się tą dziedziną nauki; chodziło nam o to, by lepiej
wpisać się w „ruch zielonych”.
Pismo otrzymało znaczące wsparcie ze strony Uniwersytetu
Jagiellońskiego, z czasem jednak przeszło pod egidę Fundacji
Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, założonej przez aktywistów
Federacji Zielonych – Grupa Krakowska. Środki na start i początkową działalność otrzymywaliśmy ze Swedish NGO Secretariat on
Acid Rains (kto dziś pamięta o kwaśnych deszczach?), z holenderskiej fundacji Natuur en Milieu Poland (przemianowanej
potem na Milieukontakt Oost-Europa) i z wielu innych źródeł,
np.: German Marshall Fund of the US, Ambasada USA, Regional
Environmental Center for Central and Eastern Europe, Solidarność Polsko-Francuska, Instytut na rzecz Demokracji w Europie
Wschodniej (IDEE). Nie zawsze były to pieniądze: pamiętam
podarowaną nam maszynę do pisania ze szwedzką klawiaturą
czy przyjazd pewnego Holendra z autem pełnym papieru. Potem
pojawiły się źródła krajowe: Ministerstwo Środowiska, Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod koniec
także środki unijne.

Nasze zamiary
Od początku cel pisma był jasny. Powtarzane w każdej stopce motto brzmiało:
I TY JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA OBIEG INFORMACJI
EKOLOGICZNEJ!
W każdym numerze pisaliśmy:
„ZB” służą wymianie informacji i poglądów między
„firmami” szeroko pojętej ekologii, bez żadnych formalnych zależności, bez ambicji do tworzenia wokół siebie
„centrum”, integrowania i unifikowania ruchu ekologicznego.
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Jeżeli sam o sobie nie napiszesz – nikt o Tobie nie napisze! Nadsyłajcie zapowiedzi planowanych „imprez” oraz
opisów tych, które się odbyły. Czekamy na oryginalne
informacje i teksty (o lokalnych problemach, prezentacje
grup i działań proekologicznych, „filozoficzne” i inne).
Autorzy reprezentują swe własne poglądy, a nie poglądy
redakcji, i biorą odpowiedzialność za przytaczane informacje!
O co chodziło w tej deklaracji? Na przełomie lat 80. i 90. pojawiało się w Polsce mnóstwo grup nieformalnych, ruchów, klubów,
kół, komitetów, komisji, stowarzyszeń, a z czasem i fundacji mających na celu zajmowanie się jakimś aspektem „ekologii”. Wszelkie
próby ich jednoczenia spotykały się z alergicznymi reakcjami.
Zwykle jedynym rezultatem takich działań było powstanie jeszcze jednej organizacji, co jeszcze bardziej powiększało problem
rozdrobnienia. Naszym celem nie było jednoczenie ruchu na siłę,
ale usprawnienie wymiany informacji.
W tym czasie powstawało mnóstwo czasopism o mniejszych
lub większych ambicjach, kończących jednak żywot po kilku

numerach. Wygląd pierwszych wydań „Zielonych Brygad” nie
wskazywał na to, że nasze pismo spotka inny los. Konsekwentna praca spowodowała jednak, że „Zielone Brygady” przez
kilkanaście lat wychodziły regularnie i docierały do wszystkich
organizacji i instytucji, które udało nam się namierzyć. Autentycznie pluralistyczne nastawienie zaowocowało powstaniem
szerokiej platformy wymiany informacji. Oczywiście, pismo miało też wrogów, zwłaszcza takich, którzy chcieli „cenzury” tej czy
innej opcji. Nie można pominąć faktu, że publikowanie polemik
zaniżało czasem poziom merytoryczny, powodowało znudzenie
i irytację części czytelników.

Tłuste i chude lata
Pierwszy numer pisma (12 stron A5, matryca przygotowana
na drukarce igłowej, charakterystyczny zielony druk) wydaliśmy
w maju 1989, ostatni w grudniu 2007. W szczytowym momencie nakład osiągał 3 tys. egzemplarzy. Pismo utyło do 120 stron,
potem przeszło na format A4 z kolorową okładką. Z założenia
był to miesięcznik, choć przez pewien czas w latach 1998-2000

Muzyka a ruch ekologiczny
W wieku 17 lat poznałam, działający już wtedy prężnie, muzyczny ruch ekologiczny. W latach 90. XX wieku funkcjonowało w Polsce wiele zespołów poruszających w swoich tekstach problemy ochrony środowiska, wegetarianizmu,
wolności i ruchu oddolnego. Były to m.in. grupy La affera, Post Regiment, Dezerter, Ewa Braun, Fate. Informacje
dotyczące problemów ekologicznych przekazywały publikacje wydawnictw, takich jak Pracownia na rzecz Wszystkich
Istot, „Zielone Brygady”. Z osób, które wtedy tworzyły alternatywną scenę muzyczną, wiele jest wciąż związanych
z ekologią. Dzisiaj przeważnie tworzą stowarzyszenia, działają w organizacjach pozarządowych.
Muzyczna scena alternatywna lat 90. była – w moim przekonaniu – istotnym wsparciem dla ruchu ekologicznego. Paradoksalnie, działo się to w okresie zachłyśnięcia się wolnością, Zachodem. W końcu można było konsumować to, czego
wcześniej nie było. W tym czasie niektórzy młodzi ludzie powiedzieli jednak NIE rodzącemu się konsumpcjonizmowi.
Działacze ekologiczni, muzycy, ale też po prostu ludzie biorący udział w koncertach, manifestacjach, happeningach
zachłysnęli się wtedy nie tyle kolorowymi produktami, ile możliwością podejmowania aktywności na rzecz przyrody
oraz tworzącego się ruchu obywatelskiego. Była to trudna praca, ponieważ urzędy, służby porządkowe itp. obsadzone
były ludźmi, którzy nierzadko nie chcieli obudzić się z paternalistycznego snu.
Jestem wdzięczna wszystkim tworzącym wtedy ruch ekologiczny, że pobudzili w młodych ludziach obywatelską wrażliwość na losy przyrody.

Pierwsza
publikacja biblioteki
„Zielonych Brygad”.
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Hanna Schudy – ur. w 1980 r., doktorantka w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego; zajmuje się etyką, problematyką
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pismo było nawet dwutygodnikiem, potem wróciło do formuły
miesięcznej. Kłopoty finansowe spowodowały problemy z regularnością. Zaczęły się coraz większe przerwy; mieliśmy trudności,
żeby wydać w roku 12 numerów, nawet łączonych. Ze względu
na opóźnienia dotacji w latach 2005-2007 poszczególne numery
nie miały nawet wskazania, do jakiego miesiąca się odnoszą.
Mimo kontrowersji pismo cieszyło się uznaniem: prof. Stefan
Kozłowski, doradca prezydenta RP ds. ekologii i ochrony środowiska, były minister ochrony środowiska, zwrócił się do redakcji
z propozycją udziału w Radzie Ekologicznej przy Prezydencie
(1993). Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nadało redakcji srebrną nagrodę za zasługi dla
ochrony środowiska (1996). Z okazji 70-lecia swego istnienia
LOP przyznała „Medal za zasługi dla ochrony przyrody i kształtowania środowiska” (1998). Byliśmy też zapraszani do komisji
grantowych i rad w Ministerstwie Środowiska, w Narodowym
i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.
Chociaż nie płaciliśmy honorariów, przez cały czas otaczało nas
mnóstwo autorów. To, czego nie udawało się zmieścić w coraz
grubszym czasopiśmie, publikowaliśmy w serii broszur i książek
pn. „Biblioteka Zielonych Brygad”. Ukazało się ich ponad 62, do
tego ok. 40 broszur i książek wydanych na zamówienie różnych
osób i instytucji oraz w koprodukcji.
Ponadto w latach 1989-1997 wydawaliśmy po angielsku kwartalnik „Green Brigades” zawierający wybór tekstów z „Zielonych
Brygad” i innych polskich pism. W latach 1994-1995 redagowaliśmy międzynarodowy kwartalnik „Grasshopper. Environmental
NGO’s Quarterly of the East Carpathians Region” poświęcony
ekologicznym problemom Euroregionu Karpaty Wschodnie.
Teksty w nim publikowano w językach oryginalnych (ukraiński,
słowacki, polski, esperanto) z równoległym tłumaczeniem na
angielski. W latach 2000-2001 wydawaliśmy z Białorusinami
„Zialony Kraj”.
To wszystko składało się na byt o nazwie wydawnictwo „Zielone
Brygady”, którego działalność bezterminowo zawiesiłem w 2008,
nie doczekawszy 20. rocznicy działalności. Strona internetowa
zb.eco.pl istnieje do dziś i jest na niej dostępny praktycznie cały
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dorobek wydawnictwa, jednak już bez aktualizacji. Wciąż odzywają się do mnie dawni autorzy, współpracownicy i czytelnicy
zdziwieni, że nie ma już „Zielonych Brygad”, pytający, co się stało,
jak mogą pomóc.
Powodem zaprzestania działalności były głównie problemy
finansowe. Malejąca liczba prenumeratorów, słaba sprzedaż
w sieciach typu EMPiK, nieregularne (i oczywiście niepewne)
dotacje. Z dotacjami mieliśmy ogromne kłopoty: stanowiły bardzo istotną część budżetu, ale zasady ich przyznawania (oraz
wspomniana nieregularność) poważnie utrudniały działalność
zarobkową. Rynek reklam był zbyt mały, niewielki był też nakład
pisma. Wreszcie rygorystyczna zasada nieprzyjmowania brudnych, a nawet „szarych” pieniędzy zrobiła swoje.
Czynnikiem, który przeważył o tym, że dalsze istnienie „Zielonych Brygad”, jako medium wymiany informacji w ruchu
ekologicznym, straciło sens, był rozwój Internetu. Kontakty stały
się szybsze, bardziej bezpośrednie. Odeszły do lamusa ciągnące
się miesiącami długie i wielowątkowe polemiki, w które angażowało się wielu autorów.
Myślę jednak, że pismo przez długie lata spełniało swe zadanie aktywizowania, pobudzania do działania, a także do pisania
o swej działalności. Trudno mi powiedzieć, czy dałoby się przenieść pozytywne doświadczenia „Zielonych Brygad” do czasów
Internetu, Facebooka i Twittera.

Czy ruch jest ruchem?
Na pewno porównanie ruchu ekologicznego na przełomie lat
80. i 90. z ruchem dzisiejszym ujawnia ogromną różnicę, a nawet
każe się zastanowić nad zasadnością użycia słowa „ruch”
w odniesieniu do tego, co widzimy teraz. Mamy obecnie pewną
liczbę bardziej lub mniej profesjonalnych i wyspecjalizowanych
„firm” działających w formule fundacji czy stowarzyszeń. Wtedy mieliśmy naprawdę liczne, masowe organizacje, zwykle bez
budżetu i biur, cotygodniowe spotkania gromadzące po kilkadziesiąt osób, nawet w małych miejscowościach. Nie twierdzę,
że dziś jesteśmy mniej skuteczni, ale na pewno jesteśmy bardziej nudni.

Jeden z pierwszych
numerów
„Zielonych Brygad”.
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„Najpierw Cię ignorują.
Potem się z Ciebie śmieją.
Potem z Tobą walczą.
Potem wygrywasz”
Mahatma Gandhi
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