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Czym jest niniejsza
publikacja?
Opracowanie, które trzymacie Państwo w rękach jest pierwszą w Polsce próbą
usystematyzowania wiedzy na temat organizacji ekologicznych, ich wpływu
na bezpieczeństwo państwa, codzienne życie Polaków oraz rozwój naszego
kraju. Raport ekologiczny pokazuje anatomię funkcjonowania środowisk
radykałów ekologicznych i prozwierzęcych, którzy na naszej okładce
otaczają związanego z nimi obecnego ministra rolnictwa Grzegorza Pudę
(zdjęcie oryginału - tzw. selfi ministra Pudy z animalsami).

P

ierwsze wydanie raportu to zaledwie wstęp do
rzetelnej wiedzy na temat całej gamy działań
organizacji ekologicznych. Chcemy skupić
się na rolnictwie, które jest dziś najbardziej
atakowane. W kolejnych rozdziałach tego dokumentu
prezentujemy szczegółowy opis mechani-zmów, które
są wykorzystywane przez organizacje ekologiczne
do budowania swojej pozycji i werbowania nowych
„wyznawców”.

Przedstawiamy dokument, w którym opisujemy metody ich działań, sposoby manipulacji, prawdziwe i ukryte cele, a także pokazujemy, jak skutecznie bronić się
przed organizacjami pseudoekologicznymi.
Publikacja jest efektem współpracy Fundacji Polska
Ziemia z ekspertami w dziedzinie weterynarii, bezpieczeństwa, ekologii, ochrony środowiska, ekosystemów
leśnych oraz prawa.

Schemat działania części organizacji prozwierzęcych
i prośrodowiskowych jest prosty: niedoskonałość prawa, manipulacja, dezinformacja, otwartość i ufność
obywateli, sztab prawników, werbowanie aktywistów
ze świata mediów, wywieranie presji na polityków – to
podstawowe narzędzia stosowane przez aktywistów
ekologicznych nie tylko w Polsce, ale i na całym
świecie
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”Mamy dwa pokolenia bardzo
wykwalifikowanych
hodowców norek, ojca i syna,
których praca w bardzo
krótkim czasie została
zdruzgotana. Byli bardzo
poruszeni, przepraszam,
ja też jestem
- powiedziała premier Danii
Mette Frederiksen ocierając
łzy. Z powodu swojej decyzji
o eksterminacji norek
w Danii premier Frederiksen
podała siędo dymisji.

śmierci norek?
Koronawirus jest na rękę zwolennikom
eksterminacji zwierząt
Co robi świat w przypadku stwierdzenia Sars-Cov-2 u
norek? Na Litwie, Łotwie, w Hiszpanii, Szwecji, Grecji
zwierzęta poddawane są kwarantannie. W Polsce?
Mocą rozporządzenia ministra rolnictwa Grzegorza
Pudy, przyjaciela animalsów i wszelkiej maści ekstremistów prozwierzęcych, norki mogą być masowo
wybijane. Wszystko pod pretekstem ochrony zdrowia ludzi. Pomysłu nie bojkotują wspierający Pudę
animalsi. Dlaczego więc obrońcy zwierząt z uporem
maniaka dążą do likwidacji norki hodowlanej
w Polsce? Wydaje się, że Puda et consortes bardziej
nienawidzą hodowców i rolników niż kochają zwierzęta. Minister powołuje się przy tym na przykład
z Danii i Holandii.
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Dania przeprasza za eksterminację norek
To prawda, że Dania wprowadziła ubój wszystkich
norek po wykryciu mutacji Sars-Cov-2 u zwierząt.
Powoływanie się na Danie jest jednak ocieraniem
się o intelektualne samobójstwo. Po pierwsze, badania naukowe w Danii (i w żadnym innym kraju!) nie
wykazały żadnego dobroczynnego wpływu na
wskaźniki zachorowalności u ludzi po wybiciu
norek. Po drugie, po znalezieniu przypadku koronawirusa na fermach zwierząt futerkowych w Danii,
tamtejszy rząd zdecydował się na wybicie wszystkich zwierząt, za co… przeprosił i przyznał, że było
to działanie bezprawne. Skutkiem tej błędnej,
pochopnie podjętej decyzji była dymisja tamtejszego ministra ds. rolnictwa i żywności. Niepewna była
też przyszłość całego duńskiego rządu. Świat obie-
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gły zdjęcia płaczącej premier Mette Frederiksen.
W związku z tą błędną decyzją duńscy hodowcy
zwierząt futerkowych otrzymają odszkodowania
w wysokości 823 euro od samicy. Sama hodowla
ma zostać przywrócona już w przyszłym roku.
Mieszkańcy na długo zapamiętają eksterminację
masową norek, dokonaną w Danii przez ściągniętych w tym celu Ukraińców i efekt uboczny akcji,
czyli tzw. norki zombie, wygrzebujące się w męczarniach spod ziemi. To chce zafundować rolnikom,
zwierzętom i Polakom minister Puda?
Holandia wybiła i zapłaciła
Puda i animalsi, którzy tak bardzo kochają zwierzęta, że zrobią wszystko, by je zabić w trosce o rzekome zdrowie ludzi, powołując się także na przykład
z Holandii. Tyle, że tam norki i tak miały być zlikwidowane, jeszcze przed pojawieniem się koronawirusa (okres przejściowy likwidacji ferm miał trwać
do 1 stycznia 2024 r.). Przyspieszono więc to oferując hodowcom wysokie odszkodowania ukształtowane na poziomie cen rynkowych skór. Warto
przypomnieć, że z powodu wybicia norek w Danii
ceny skór poszły ostatnio w górę niemal o połowę,
więc przelicznik ten także obecnie byłby dwa razy
wyższy, gdyby zastosowano go dzisiaj. Ani rekompensaty duńskie ani holenderskie ani z żadnego
innego państwa europejskiego w żadnej mierze nie
dotyczy rozwiązań Pudy i jego paraspecjalistów.
Dlaczego?
Co proponuje Puda hodowcom?
Z powodu koronawirusa musicie stracić dorobek życia
i dopłacić i jeszcze zapłacić – taki jest przekaz z resortu
rolnictwa. W Polsce na mocy rozporządzenia Pudy można wybić całą obsadę fermy, nie płacąc hodowcy nawet
jednej złotówki! Za czyje pieniądze hodowca ma kupić
sznur, na którym ekonomicznie powiesi siebie i swoją
rodziną? Za własne… Nawet na zabijanie i utylizację
państwo nie dołoży. Co z kredytami rolników, częstoczęsto zaciągniętymi w państwowych bankach? Niech się
martwią sami… To mówi hodowcom Puda. Dlaczego?
Bo zakażona norka może zakazić człowieka, ten może
umrzeć, ergo – wybijmy miliony norek. Co prawda nie
mamy ani jednego chorego od norki, ale to nic. Dlaczego
więc nie wybija się psów, kotów, świń, które przenoszą

Covida? Dlatego, że nie chodzi o ludzi, ale o wprowadzenie tylnymi drzwiami Piątki dla zwierząt. Kurtyna.
Szczepionka dla norek – już jest!
Jeszcze wczoraj Puda mógł udawać, że chodzi o zdrowie
publiczne (chociaż nie ma dowodów na nawet jedno
zakażenie człowieka w Polsce od norki, a są to zwierzęta
z chowu klatkowego, odseparowane od ludzi, a nie jak
w przypadku świni, zwierzęta KONSUMPCYJNE czy psów
i kotów – TOWARZYSZĄCE). Puda mógł skorzystać z drogi kwarantanny ferm zakażonych, jak uczyniło to wiele
innych państw. Nie skorzystał. Mógł namawiać do ozonowania. Nie namawiał. W końcu mógł przyjąć ofertę od
hodowców sfinansowania badań nad szczepionką.
Nawet im nie odpisał… Co zrobi dzisiaj, kiedy Stany
Zjednoczone (firma Zoetis Polska, dawnie z grupy Pfizera,
największy producent szczepionek dla zwierząt na świecie) ogłosiła, że ma już szczepionkę dla norek na koronawirusa? Zoetis Polska napisała nawet stosowne pismo na
ten temat do Pudy. Co on na to? Prawdopodobnie uda,
że tego nie widzi. Przecież cel jego ministrowania był
jeden i nie dotyczył poprawy bytu rolników, ale wprowadzenia „Piątki dla zwierząt” za wszelką cenę. Po trupach
zwierząt i ludzi, bo trudno sobie wyobrazić, by za likwidacją tysięcy miejsc pracy, bez odszkodowań, bez rozmów,
nie szły także ludzkie tragedie.
Świnie, „Nature” i Puda
„(…) bliski związek świni z ludźmi, jej znany status dla
rezerwuaru wielu innych wirusów odzwierzęcych oraz
udział świni domowej w rekombinacji genetycznej
niektórych z tych wirusów, każe przewidywać, że świnia
będzie jedną z najważniejszych kandydatów ważnym
gospodarzem dla rekombinacji zmutowanego wirusa”
– czytamy w renomowanym piśmie naukowym
„Nature” 17 lutego 2021 roku2 w artykule pt. „Predicting
mammalian hosts in which novel coronaviruses can be
generated”. A więc z wszystkich zwierząt najbardziej
niebezpieczne mogą być świnie. A skoro je zjadamy,
minister Puda powinien zachować się konsekwentnie
i zlecić testy na Sars-Cov-2 w polskich chlewniach
i wybijać trzodę hurtowo wszędzie tam, gdzie chociaż
jeden test wyjdzie pozytywnie. Dostałby wtedy
zapewne nawet medal od swoich znajomych ze
Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” i Fundacji Viva!
Oliver Pochwat
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Puda z eKolegami

zamyka polskie r o
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ówią o nim, że jest ministrem znikąd,
z przypadku. To nieprawda. Grzegorz Puda
stanął na czele resortu w bardzo określony
sposób i z określoną misją. Był posłem
sprawozdawcą Piątki dla zwierząt, która miała zakazać
uboju rytualnego, dać organizacjom prozwierzęcym
uprawnienia podobne do policyjnych i zlikwidować
hodowle zwierząt futerkowych. Ustawę ogłoszono
w 2020 r. po „ustawce” PiS z niemieckim Onetem. Wówczas
wyemitowano reportaż zainspirowany przez antyhodowlaną organizację „Otwarte Klatki”, gdzie manipulując
obrazem (jako standardy hodowli norek pokazano zdjęcia
ze szpitala na fermie!) z gotową ustawą, cały na biało,
wyszedł prezes Jarosław Kaczyński i jego pupil z młodzieżówki partyjnej Michał Moskal. Projekt uszyto bez wiedzy
rolników, nawet bez wiedzy ówczesnego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Ten nie poparł
ataku na przemysł futrzarski, sektor wołowy i de facto
całe rolnictwo. Musiał polecieć. Jego miejsce zajął nie
związany dotąd z rolnictwem poseł sprawozdawca Piątki
dla zwierząt – Grzegorz Puda. Jego nominacja została
oblana medialnym szampanem przez prowegetariańskie
i antyhodowlane organizacje, które domagają się likwidacji
dużej części polskich ferm hodowlanych krów, świń, norek,
kur, pszczół itd. Pomimo tego, Grzegorz Puda chętnie się
z nimi fotografował, a oni zapewniali o bliskości światopoglądowej z nowym szefem resortu rolnictwa.
Kim są ludzie z wianuszka animalsów wokół Pudy? Widzimy
tam np. Cezarego Wyszyńskiego, który kiedyś zarabiał w firmie zajmującej się garbowaniem naturalnych skór, a dzisiaj
jest prezesem prowegetariańskiej Fundacji Viva! Kiedy po
niespłaceniu długów ogłosił upadłość konsumencką przekonywał, że nie może znaleźć pracy, bo nie ma pracy dla
niego w Polsce zgodnej z jego prozwierzęcym światopoglądem. Na pytanie, jak może nie mieć pieniędzy dla długi
będąc prezesem organizacji o wpływach rocznych
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r olnictwo
na poziomie 10 milionów złotych, odpowiadał, że sam
zarabia tam 1500 zł i żyje na garnuszku rodziny… Inna osoba kibicująca Pudzie to Katarzyna Topczewska, mecenas
Fundacji Viva! i gwiazda medialna, która krąży od TVN po
TVP opowiadając o prawnych aspektach ochrony zwierząt.
Ostatnio ubolewała, że w drugiej instancji sąd nie zdecydował się zamknąć w więzieniu emeryta inwalidę (!) za to, że
zabijał karpie na Boże Narodzenie gilotyną na targu.
Zdaniem Topczewskiej, należała się za to bezwzględna
odsiadka dla schorowanego człowieka. Ta sama Topczewska
nie ma złudzeń, że zabijać legalnie można dzieci poczęte,
czemu dawał wielokrotnie wyraz agitując na rzecz Strajku
Kobiet i obrzucając błotem Prawo i Sprawiedliwość z wyłączeniem… Grzegorza Pudy. Ten jest okay!
Dla przypomnienia, to właśnie Fundacja Viva! stała za
materiałem z 2019 r. o nieprawidłowościach w jednej ubojni na Mazowszu, co doprowadziło - w kooperacji z dziennikarzem z OKOpress i TVN - do wyeliminowania w dużej
mierze polskiej wołowiny z rynku międzynarodowego. Za
tymi miliardowymi stratami dla polskiego rolnictwa stoją
eKoledzy Pudy ze słodkich selfiaków ministra, a wspomniane antyrządowe OKOpress dla Pudy zrobiło wyjątek
i po wyborze na ministra opublikowało pochlebny o nim
artykuł. Co do Fundacji Viva!, czyli okołopudowego wianuszka ludzi, warto pamiętać, że Viva! to ta sama organizacja, która namawia do niepicia mleka, a krowy mleczne po
sztucznie wywoływanej laktacji porównywała do Żydów
w obozach koncentracyjnych (a więc rolników do hitlerowców!). Ostatnio Fundacja Viva! zaatakowała pszczelarzy
i zasugerowała, że jedzenie miodu jest nieetyczne… Jak
minister może się kumplować z takimi osobnikami? Jakoś
może, bo to Puda. Wokół ministra na zdjęciu aż roi się od
liderów Fundacji Viva! (np. Mikołaj Jastrzębski czy Martyna
Kozłowska z sekcji antyfutrzarskiej).
Inna organizacja okołopudowa to Otwarte Klatki (ich
przedstawiciele też są na zdjęciu z Pudą). To oni stali za

ekspertyzami wykorzystanymi w uzasadnieniu dla Piątki
dla zwierząt, której Puda był sprawozdawcą!
Przypomnijmy, że Otwarte Klatki to organizacja, której
była prezes spotykała się z przedstawicielami niemieckich
firm utylizacyjnych, w których to biznesowym interesie
leżało zamknięcie polskiego przemysłu futrzarskiego.
Otwarte Klatki to także organizacja otrzymująca potężne
granty z Zachodu (np. pół miliona dolarów od fundacji
z Doliny Krzemowej w USA, która przyznała środki finansowe Otwartym Klatkom m.in. za kampanię na rzecz walki z przemysłowymi fermami kur). To „Otwarte Klatki”
zasłynęły uratowaniem z fermy jednej kury, której aktywiści dali na imię Tosia, nakręcili o niej film, zorganizowali jej
„dom”, opiekuna, a na koniec wyprawili pogrzeb wspomnianej Tosi. Ich aktywiści walczą o szczęśliwe kury, a za
nieszczęście obwiniają polskich rolników. Ich zdaniem,
najlepiej byłoby, gdybyśmy kur nie jedli, a je kochali… To
także idealne towarzycho dla ministra rolnictwa? Czy
Grzegorz Puda zacznie niedługo promować z nimi wegetariański tryb życia?
Przy ministrze pokazują się też aktywiści z innych organizacji. Na zdjęciach z Pudą widać m.in. Katarzynę ŚliwęŁobacz, prezesa Fundacji Mondo Cane i jednocześnie
asystentkę posła Platformy Obywatelskiej Pawła Suskiego
i znajomą Grzegorza B., prezesa Pogotowia dla zwierząt,
którego sądy wielokrotnie skazywały za kradzieże zwierząt
pod płaszczykiem interwencji prozwierzęcych. Ta sama
Śliwa-Łobacz machająca ręką tuż za Grzegorzem Pudą na
jego selfi mogłaby ministrowi rolnictwa doradzać np.
w obszarze polityki łowieckiej. Przypomnijmy, że nie tak
dawno Śliwa-Łobacz udostępniła artykuł o tytule „Nie żyje
myśliwy. Postrzelił się sztucerem w głowę we wsi Podolin”
i opatrzyła go komentarzem: „Częściej panowie, częściej
prosimy”. Wtórowali jej fani pod zachętą od pani prezes
i śmierć myśliwego komentowali w ten sposób: „Miła wiadomość z rańca. Tylko jak mógł się postrzelić w łeb jak oni
nie mają łbów? Jakiś błąd w informacji chyba.“ Dzisiaj
Grzegorz Puda znowu stał się bohaterem animalsów. A to
za sprawą nagłaśniania koronawirusa u norek, który mógłby zarazić ludzi. Co prawda, nie znane są takie przypadki,
ale cały obóz organizacji antyhowlanych kibicuje obecnie
Pudzie, by wykończył dochodową branżę polskiego rolnictwa. Po niej przyjdzie czas na inne. Identyczny scenariusz
aktywiści „wege“ realizowali np. w Wielkiej Brytanii. Czy
Puda jest ich tzw. pożytecznym idiotą?
Piotr Strumieński
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1. MOTYWACJA
Zacznijmy od motywacji. Impulsem do podjęcia działań może być motywacja finansowa, ideologiczna lub
po prostu ta, która wynika z chęci władzy.
a) Motywacja finansowa – (styl „Pogotowia dla
Zwierząt”) Przykładem takiej działalności może być organizacja „prozwierzęca”„Pogotowie dla Zwierząt”, która jest
właśnie delegalizowana przed sądem w Poznaniu.
Wszystko za sprawą wielokrotnych kradzieży zwierząt,
których dopuszczali się aktywiści tej organizacji
z Grzegorzem B. na czele. Sam Grzegorz B. po wybuchu
afery zrezygnował z funkcji prezesa, jako przyczynę podając wyrok, który zapadł w Sądzie Rejonowym w Wołominie,
kiedy to został uznany winnym przywłaszczenia zwierząt
Anety i Dariusza K. [Wyrok Sądu w Wołominie z dnia
29.04.2015 r.]. To nie była jednak jedyna sprawa karna
Grzegorza B. W sądzie toczył się również proces dotyczący przywłaszczenia zwierząt, należących do Zuzanny D.
Łącznie chodziło o kilkadziesiąt psów wartych ponad
80 tys. zł. W jaki sposób działało „Pogotowie dla Zwierząt”,
będące prekursorem wchodzenia na prywatne posesje
i odbierania zwierząt pod płaszczem „ich ochrony?” Za
każde zabrane zwierzę „Pogotowie dla Zwierząt” wystawiało rachunki gminie, opiewające na potężne sumy.
Psy oficjalnie miały przebywać w Azylu „Sekłak”, ale w rzeczywistości były przekazywane do opieki wolontariuszom. Właścicielem Azylu „Sekłak” była firma WetMedia,
a z kolei jej właścicielem – Grzegorz B. – twórca i prezes
„Pogotowia dla Zwierząt”. W pewnym momencie organizacja przestała publikować sprawozdania finansowe, ale
samozwańczy „inspektor ochrony zwierząt” wciąż wystawiał faktury. Pomimo wyroków sądowych, przez lata
uchodził w mediach za „prozwierzęcego” eksperta.
Inną formą zarabiania pieniędzy są publiczne zbiórki.
Mimo, że Fundacje wykazują milionowe przychody,
profile społecznościowe należące do aktywistów ekologicznych „uginają się” od zdjęć zwierząt i wezwań:

„ZBIERAMY środki na DŁUGĄ batalię prawną”,„Prosimy
o wpłaty. Można wysłać również sms na numer *****
o treści S13753 to tylko 2,46 brutto. Niestety,„Krewetka”
przez zaniedbanie straci łapkę...”, „Kto jeszcze nie ma
pięknego kalendarza na 2020 rok? Kupując, pomagasz
pokrzywdzonym zwierzętom. Tu kupisz i pomożesz”,
„Uwzględnij naszą Fundację w testamencie”. To nie
żart. To cytaty z profilów społecznościowych
organizacji ekologicznych.
b) Motywacja ideologiczna – (styl „Fundacji
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt „Viva”). Część
tych ludzi faktycznie wierzy w jakąś wizję świata, gdzie
„dziki żyją w naszych ogródkach”. Niektórzy są nawet
przekonani, że mięso czy futra, biorą się „ze sklepu”, a nie
z ciężkiej pracy rolników, hodowców i ich rodzin. Warto
przypomnieć sprawę pani Łomnickiej, gdzie samozwańczych „inspektorów ochrony zwierząt” oburzył
widok wątróbki w misce, z której jadł pies. Dlaczego?
Przecież forsowana przez ideologów ruchu wizja świata
zakłada, że nie wolno jeść mięsa. Nikomu. Gdy przyjrzymy się wyrokom, które w wyniku działań organizacji
„prozwierzęcych” zapadały na przestrzeni ostatnich lat
w Polsce, okaże się, że niektóre z nich nie dotyczyły
właścicieli maltretujących zwierzęta, ale tych, którzy
doprowadzili do ich nadmiernej otyłości

Fot. Otwarte Klatki, Flickr

0

rganizacje ekologiczne przez lata wypracowały mechanizmy, które przekształciły ich
pierwotną działalność w prężnie działający
biznes. Czy nadal chodzi wyłącznie o ochronę
zwierząt? Nie mamy pewności. Jak wygląda cały proces
odbierania zwierząt? W jaki sposób organizacje ekologiczne zarabiają tak ogromne pieniądze?

2. ROZPOZNANIE
Zapewne nie raz czytaliście na profilach społecznościowych, że organizacja ekologiczna „otrzymała wezwanie
i natychmiast pojechała na miejsce”. To kłamstwo.
Organizacje „prozwierzęce” przygotowują się do zabrania zwierząt nawet kilka tygodni. O samym fakcie istnienia zwierząt informuje najczęściej donosiciel
Biznes ekologiczny / 2021 / 9
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Kiedy samozwańczy „inspektorzy ochrony zwierząt” wchodzą na prywatne posesje? Wtedy, kiedy zdjęcia z tzw. „interwencji” będą najbardziej niekorzystne. Najlepszą porą roku
na odbieranie zwierząt jest wiosna. Roztapiający się śnieg
sprawia, że niemal każde podwórko na wsi wygląda tak, jakby przed chwilą przeszło przez nie wojsko. Wszystko za sprawą ciężkich maszyn, których rolnicy używają do codziennej
pracy. Zwłaszcza po ulewnym deszczu. W oczywisty sposób,
z oczywistych powodów, czworonożni przyjaciele wyglądają jak dzieci, które dobrze bawiły się w piaskownicy. Niestety,
ludzie z miast nie znają realiów życia na wsi i wykorzystują tę
niewiedzę, kreując w Internecie obraz, z którego wynika, że
zwierzęta są… zaniedbane. Aktywiści ekologiczni intensyfikują swoje „interwencje” w okresie, kiedy musimy rozliczyć
się z podatku dochodowego i możemy zadeklarować
wsparcie konkretnej organizacji 1% podatku. Najważniejsze
kampanie, które mają im zapewnić rozgłos, przypadają
właśnie na ostatni kwartał roku. Do historii przeszedł już tzw.
„dzień bez futra”, którego zafałszowana narracja opiera się
na następującym sloganie: „zwierzęta na futra są pozbawiane skóry żywcem”.

Fot. Otwarte Klatki, Flickr

– skonfliktowany sąsiad, była żona, znajomy. Informacja,
która dociera do organizacji ekologicznej wchodzi
w fazę weryfikacji. Do właściciela zwierząt przychodzi
szpieg, który korzystając ze szczerości i otwartości
gospodarzy, czy hodowców – wyciąga informacje.
W jakim celu? Aby następnie podać je w zniekształconej
formie. Przykład? Starszy człowiek chciał sprzedać konie,
ponieważ był ciężko chory i potrzebował pieniędzy na
leczenie. Podstawiona przez organizację osoba odwiedziła go i wyraziła zainteresowanie oferowanym inwentarzem. Cała rozmowa była nagrywana, choć właściciel
zwierząt nie został o tym poinformowany.
– To co, Pan te konie do rzeźni chce oddać? – pada prowokacyjne pytanie ze strony szpiega.
– A gdzie tam Panie do rzeźni? – odpowiedział gospodarz. Jednak całe zdarzenie zostało opisane przez organizację ekologiczną zupełnie inaczej. Internetowy
nagłówek brzmiał… „uratowaliśmy konie przed rzeźnią”. Czy wpłacilibyście pieniądze na to, żeby uratować
konie przed rzeźnią? [materiał śledczy portalu wSensie.pl ].
3. CZAS AKCJI
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Ta oczywista nieprawda jest tylko wierzchołkiem aktywistycznej góry lodowej, której na imię kłamstwo.
Nie bez znaczenia pozostają też szczegóły t.j. dzień
i godzina „interwencji” organizacji ekologicznej. Dlaczego tak częstym terminem „spontanicznych” akcji jest
piątkowe popołudnie? Ponieważ w tych godzinach
urzędy – zwłaszcza na wsi – są zamknięte. Nierzadko
brakuje też funkcjonariuszy policji, którzy wraz z rozpoczynającym się weekendem, starają się zapewnić
bezpieczeństwo kierowcom i innym uczestnikom ruchu
drogowego.
Znając – z obserwacji i wcześniejszych przygotowań
do „interwencji” – rozkład dnia upatrzonych wcześniej
gospodarzy lub hodowców, często wybiera się takie
godziny, w których jedynym domownikiem jest starsza
osoba. W późniejszych zeznaniach często pojawia się
stwierdzenie, że starsza osoba „nie pozwoliła na wejście
aktywistów ekologicznych”, a „tylko otworzyła bramę”.
Inną porą dnia, często „wykorzystywaną” przez organizacje ekologiczne, jest moment powrotu z pracy. Czy
Waszym zdaniem prawdopodobieństwo, że Wasz pupil
wypił w ciągu 8 godzin całą miskę wody – i dlatego jest
pusta po Waszym powrocie – jest duże? Z pewnością
tak. Aktywiści ekologiczni też doszli do takich wniosków… Pies zostawił po sobie „kałużę” moczu? W relacji

ekoaktywistów przeczyta cie, że „odór amoniaku aż
szczypał w oczy”. Czym w ekonarracji będzie opróżniona miska z wodą? „Złamaniem zapisów ustawy i narażeniem psa na odwodnienie”. Sąd w to uwierzy…
4. WEJŚCIE
„Albo nas wpuścisz, albo wezwiemy policję i wejdziemy
razem z nią”, „Jesteśmy tu na polecenie policji”, „Wójt zlecił nam kontrolę” – to stałe motywy, wykorzystywane
przez aktywistów organizacji ekologicznych w trakcie
tzw. „interwencji” samozwańczych „inspektorów ochrony zwierząt”. Czy czując, że nie robisz nic złego, ryzykowałbyś – zwłaszcza w małej miejscowości, gdzie
wszyscy się znają – pojawienie się policyjnego radiowozu przed Twoim domem?Raczej nie. Ekoaktywiści
wychodzą z takiego samego założenia. Wpuszczasz ich.
Ekolodzy sprawdzają całą posesję. Czy ktoś jest w stanie
sprawdzić, co robią, kiedy są poza zasięgiem naszego
wzroku?
5. ZABÓR
W trakcie „interwencji” samozwańczy „inspektorzy
ochrony
zwierząt” nierzadko
posługują
się
hasłami:„Zabierzemy psa do weterynarza i jeśli wszystko będzie w porządku, oddamy go”. Niestety, nie oddaBiznes ekologiczny / 2021 / 11
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ją. Często aktywiści ekologiczni nakłaniają właścicieli do
pod pisania zrzeczenia się praw do zwierząt. Argumenty
mają charakter gróźb: więzienia, kar w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych, kłopotów prawnych. Starsze,
zaskoczone sytuacją osoby nierzadko podpisują podsunięte dokumenty. W tym momencie wybronienie się
z zarzutu znęcania nad zwierzętami jest praktycznie
niemożliwe. Wyjątkiem jest zabezpieczenie dowodu
przez prokuraturę, chociaż nawet to nie daje pełnej
gwarancji. Przykład? Trzy psy z „interwencji” tzw. „inspektorów ochrony zwierząt” w Pile mają prokuratorski
nakaz zwrotu [materiał śledczy portalu wSensie.pl ].
Niestety, żaden nie wrócił do swojego właściciela.

7. WYROK
Jak to? Wyrok? Przecież dopiero co odebrano Wam
zwierzęta! Nie szkodzi. Skoro odebrano Wam zwierzęta,
wykorzystując starannie zaplanowany mechanizm,
wyrok opinii publicznej w Waszej sprawie, został już
wydany. Kilka zdjęć, narracja organizacji ekologicznej
– bez weryfikacji – niektórym dziennikarzom to wystarczy, żeby oczernić Was w mediach. Po publicznym linczu właściciel traci ochotę na jakąkolwiek obronę.
Zmaga się z fałszem i odrzuceniem przez społeczność,
a jeśli nie…

Fot. Agnieszka Radzik

6. DOWODY
Skoro już zdecydowaliście się oddać zwierzę aktywistom
„prozwierzęcym” i – w związku z tym – podjąć batalię
prawną, będąc niemal na straconej pozycji – Wasze zwierzęta będą przebywać u „strony sporu”, czyli organizacji
ekologicznej. Teraz, to ona będzie „dbać” o odebrane
Wam zwierzęta. Tajemnicą poliszynela jest fakt, że organizacje mają „swoich” znajomych weterynarzy, którzy mogą
opatrzyć „odpowiednim” opisem każdą wizytę.

Organizacje ekologiczne to przecież niezwykle cenny
klient. Najważniejsze są jednak zdjęcia. Można nimi manipulować do woli. Zbliżenie na kołtun sierści – fotografia
wykonana z bardzo bliskiej odległości będzie dowodem
„skrajnego zaniedbania”. W połączeniu z wyjątkowo
zgodnymi zeznaniami kilku aktywistów – kilku, ponieważ
właśnie po to przyjeżdżają w asyście – będą dla sądu wiarygodnymi dowodami. Wasz głos, jako właściciela, będzie
w tej batalii jedynym przeciwnym. Czy naprawdę uważacie, że wobec tak starannie przygotowanej „interwencji”,
„racja” będzie po Waszej stronie?
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8. ZASZCZUCIE
A jeśli nie, zawsze można skorzystać z „dodatkowej
motywacji do opuszczenia gardy”. Donosy można
wysłać do praktycznie każdej instytucji (MOPS, Urząd
Skarbowy itd.). To naprawdę nie ma znaczenia, że zgłoszenia będą całkowicie absurdalne. Dlaczego? Ponieważ
będziecie zbyt zajęci odwiedzaniem kolejnych instytucji i tłumaczeniem się z tego, czego nie zrobiliście. Ilu
z nas potrafiłoby walczyć o prawdę, gdy Twoje zdjęcie
obiegałoby Internet z hasłem „zwyrodnialec, który znęcał się nad zwierzętami”? Czy naprawdę wierzysz, że
Twoi dotychczasowi znajomi zechcą spędzać czas
z kimś, kogo określa się takimi słowami?
9. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
W teorii to Urząd Miasta czy Gminy powinien wydać
decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody (lub braku
zgody) na czasowy odbiór zwierzęcia. W praktyce okazuje się to nierealne. Powód? Nigdy nie uda mu się
ustalić „stanu faktycznego”, ponieważ zwierzęta zostały
już odebrane. W tej sytuacji Urząd może posługiwać się
dowodami dostarczonymi… przez organizację ekologiczną, która dokonała „interwencji”. Jeśli nawet lokalna
administracja odmówi wydania zgody, to aktywistom
przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. A jeśli ten również nie wyrazi zgody?
Odwołują
się
do
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego, a następnie Naczelnego Sądu
Administracyjnego.
Jeśli w którymkolwiek z nich uda się skutecznie odwołać, sprawa trafia do… Urzędu Gminy. Przez cały ten
proces, który może trwać kilka lat, organizacja ekologiczna będzie przekonywać, że skoro nie ma „prawomocnej decyzji”, to może być w posiadaniu Waszego
zwierzęcia. Same odwołania do wspomnianych wyżej
instytucji administracyjnych są bajecznie proste.
Często w pierwszym etapie zgłasza się świadka, który
w ocenie aktywistów ekologicznych jest bardzo istotny. Świadek ten – choć mieszka w Przemyślu, a psa
zabrano w Gdańsku – nie odbiera korespondencji.
Czas upływa. Gmina wydaje odmowę, Samorządowe
Kolegium Odwoławcze ją podtrzymuje. Wówczas,
w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym „przypomina się” o tym niezwykle ważnym świadku, który – jak
się okazuje – nigdy nie widział zwierzęcia. W ten sposób cały proces zaczyna się od nowa. Czy na pewno

Fot. Agnieszka Radzik
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macie aż tyle siły, żeby przezwyciężać wszystkie
trudności?
10. POSTĘPOWANIE KARNE
Z jednej strony występujecie w nim, jako osoba oskarżona, która prawdopodobnie nie robiła zdjęć swojemu
zwierzęciu codziennie, a posiada jedynie zaświadczenie
od weterynarza – sprzed roku, przy okazji szczepienia. Na
tym etapie straciliście już źródło dochodu oraz większość
przyjaciół. Z drugiej strony występuje etatowy prawnik.
Ustawę ma w małym palcu. Ma kilku świadków, którzy
mówią dokładnie to samo. Ma także epikryzy trzech lekarzy weterynarii, którzy co prawda współpracują z organizacją od wielu lat, ale akurat „innych nie było w okolicy”.
Przeciwko Wam uruchomiono medialną nagonkę, a czasem nawet „protesty” przed sądem.
11. PRÓBUJESZ SIĘ BRONIĆ
Chociaż nie zrobiłeś niczego, co odbiegałoby od normy, w świetle prawa stałeś się przestępcą. Zdajesz sobie
sprawę, że jest to niesprawiedliwość. Próbujesz walczyć. Pojawiasz się w Sejmie, aby wyjaśnić, na czym
polega mechanizm, który wobec Ciebie zastosowano.
Słucha Cię 200 rolników, posłowie nie wyrzucają za
drzwi. Za kilka dnia stacja TVN, w głównym wydaniu
swoich wiadomości, emituje kłamliwy i zmanipulowany materiał. Nie pytają Cię o zdanie [Renata Kijowska,
„Odbieranie zwierząt oprawcom może być trudniejsze.
Obrońcy praw zwierząt podnoszą alarm”, Fakty TVN,
17.01.2020 r.]. Nie próbują dociekać prawdy. Tylko dlatego, że odważyłeś się mówić – poprzez zręczną manipulację – wszystkich obecnych na sali zrównują
z przestępcami.
Biznes ekologiczny / 2021 / 13
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Poznaj swoje prawa!
Coraz częściej w Polsce dochodzi do prób wkraczania na teren prywatnych
gospodarstw rolnych przez tzw. aktywistów ekologicznych. Pod płaszczykiem
dbałości o zwierzęta dokonują ich odbioru prawowitym właścicielom. Zobacz,
jakie masz prawa i zabezpiecz się, zanim do Ciebie przyjdą!

1.

Podczas takiego najścia natychmiast poinformuj sąsiadów oraz rodzinę!
Wezwij jak najwięcej świadków ze swojej strony!

2.

VI

ZATROSZCZ SIĘ
Zachowaj spokój. Nie ulegaj emocjom. Manifestuj jasno
i spokojnie brak zgody i sprzeciw wobec prób
wtargnięcia na Twoją prywatną posesję!
Pamiętaj, że to Ty jesteś u siebie.

NIE
DAJ
SIĘ
3.
Masz prawo nie wpuścić przedstawicieli organizacji ekologicznych, którzy próbują
wedrzeć się na teren Twojej posesji! Nie ważne, jakich argumentów używają
[Art. 193. Kodeksu Karnego].

4.
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Pamiętaj, że aktywiści nie mają prawa robić zdjęć
i nagrywać gospodarstwa: Twoich zabudowań, maszyn,
Ciebie oraz twoich bliskich, a w szczególności Twoich dzieci!

!

C H, NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

5.
VI. 6.

Nie bój się policji! Ona stoi na straży praworządności. Aktywista nie stoi ponad prawem.
Pamiętaj, że masz prawo zażądać, aby podczas takiego najścia obecne były bezstronne
organy kontroli państwowej (policja, służby, powiatowy lekarz weterynarii etc.)!
[Stowarzyszenie Poszkodowani Przez System, „Niezbędnik właściciela i opiekuna zwierząt”,
sierpień 2019 r.].

Nie podpisuj żadnych dokumentów dotyczących zrzeczenia się praw
do zwierząt na rzecz organizacji, która przeprowadza interwencję!
[Art. 193. Kodeksu Karnego.]

SIĘ O BLISKICH,
7.

Uważaj! Aktywiści niektórych organizacji przebierają się
w stroje łudząco przypominające umundurowanie policji
lub innych służb państwowych. Nie daj się oszukać.
W takich sytuacjach zawsze wzywaj policję!

8.
Ę OCZUKAĆ!

Pamiętaj, że aktywiści ekologiczni nie mają żadnych uprawnień kontrolnych. Zazwyczaj
nie mają odpowiedniej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji, żeby skontrolować
dobrostan zwierząt. Postaw im wyraźną granicę. Zaprotestuj.

9.
10.

Stań na straży praw swoich i swoich bliskich.
Nikt nie może wejść na teren gospodarstwa bez zgody i pod
nieobecność jego właściciela!

Zatroszcz się o swoich bliskich! O możliwości takiego najścia w pierwszej
kolejności poinformuj osoby starsze (rodziców, dziadków, samotnych sąsiadów).
Spraw by nie padli ofiarą metody „na obrońców zwierząt”!
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Szablonowe
oskarżenia
Działalność organizacji ekologicznych bardzo często jest prowadzona według
tego samego schematu, niezależnie od regionu, w którym ją podejmują. Warto
zrozumieć mechanizm, który w instrumentalny sposób – dzięki antagonizowaniu
mieszkańców wsi i miasta – pozwala na uzyskiwanie milionowych wpływów na
konta, wykorzystując przede wszystkim niewiedzę konsumentów na całym świecie.

C

zy organizacje ekologiczne formułują zarzuty
w taki sposób, aby można było nimi uderzyć
w dowolną branżę rolnictwa? Okazuje się, że
tak. Na całym świecie – także w Polsce – każdy
rolnik, producent, hodowca, może stać się ofiarą kampanii prowadzonych przez aktywistów ekologicznych.

Fot. Facebook Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

ZARZUT UNIWERSALNY
Możemy wyróżnić trzy podstawowe kategorie argumentów, jakie organizacje ekologiczne formułują
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wobec rolników. Działanie według tego schematu
pozwala na uruchomienie całej machiny kłamstw.
Taki system można wykorzystywać wobec przedstawicieli każdej branży rolnictwa. Hodowcy trzody
chlewnej, zwierząt na futra, bydła, owiec, koni, drobiu
– niezależnie od różnic w działalności – są idealnymi
kandydatami na „ofiary” ekoaktywistów. Mechanizm,
który wypracowano na przestrzeni lat może z powodzeniem funkcjonować bez żadnych konsekwencji,
pozwalając przy tym na milionowe przychody.
OSKARŻENIA Z SZABLONU
Kampanie organizacji ekologicznych formułują zazwyczaj trzy podstawowe zarzuty wobec każdego atakowanego sektora rolnictwa: dobrostan zwierząt, uciążliwość zapachowa i wpływ na środowisko. Koronnym,
ale fałszywym argumentem ekologów przeciw hodowcom są zmiany klimatu, za które obwinia się rolników.
Czy charakterystycznym dla krajobrazu wsi zapachem
zwierząt hodowlanych można uderzyć w każdy sektor
rolnictwa? Tak. Czy samozwańczy „inspektorzy ochrony
zwierząt” próbując wtargnąć na prywatną posesję, nie
powołują się na kwestię „dobrostanu zwierząt”? Oczywiście, że tak. Przekonali się o tym hodowcy bydła, trzody chlewnej, norek czy drobiu. A jeśli do tej pory nie
mieli do czynienia z kampaniami wymierzonymi we
własne gospodarstwa, to w przyszłości – z pewnością

POZNAJ METODY
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ICH DZIAŁAŃ
DZIAŁAŃ
POZNAJ

produkcji
bydła

produkcji
mleka

Fot. Agnieszka Radzik

będą. Dlaczego? Ponieważ strategia organizacji ekologicznych zawsze jest taka sama.
POLOWANIE NA POLITYKA
Kampanie społeczne wywołują w odbiorcach przekonanie, że rzeczywistość wygląda dokładnie tak, jak na
reklamach organizacji ekologicznej. Aktywiści przystępują do tworzenia presji na politykach. Na profilach
społecznościowych organizacji pojawiają się wpisy
wzywające do masowego wysyłania wiadomości do
polityków, które mają wywrzeć presję i skłonić do działania zgodnego z ich oczekiwaniami.
Jedną z podstawowych umiejętności, którą „organizacje ekologiczne” opracowały do perfekcji, jest
umiejętne zarządzanie strachem. Według definicji,
zarządzanie strachem to strategia socjotechniczna i
propagandowa, polegająca na instrumentalnym wy-

korzystaniu emocji strachu, w celu kontrolowania
i manipulowania grupami lub całymi społeczeństwami. Opiera się na konstruowaniu, nakierowywaniu oraz
skutecznym podsycaniu lęków społecznych lub paniki
moralnej, w konsekwencji czego, osoba lub osoby zarządzające strachem mogą postawić się w roli obrońcy.
Zarządzanie strachem wykorzystywane jest w komunikacji politycznej jako narzędzie służące do realizacji
celów politycznych przez budowanie poparcia społecznego.
Żeby skutecznie kontrolować emocje, które pojawiają się bardzo często wśród przedstawicieli przeciwstawnych sobie grup, nieodzowną rolę pełnią zaprzyjaźnione media. Propagandziści tych organizacji
dobrze wiedzą, że kluczową rolę odgrywają tutaj środki
przekazu. Zdają sobie sprawę, że nie muszą nawiązywać relacji z właścicielami telewizji, gazet czy portali,
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Fot. Facebook Roślinna Strona

ponieważ za publikowanie treści odpowiadają wydawcy oraz dziennikarze, z którymi budują sieć powiązań
i relacji.
Eksperci zajmujący się erystyką uważają, że grupą która jest najbardziej podatna na uleganie tym
zabiegom są politycy. Polityk bowiem w nawet najszczerszy swoim działaniu, musi zwracać uwagę na
kwestie swojego wizerunku wśród odbiorców. Zaatakowanie polityka poprzez powielanie kłamstw czy
bardziej niebezpiecznych półprawd bywa zazwyczaj
wystarczające, aby wyeliminować go z roli lidera w
zajmowaniu się aktualnym, społecznym problemem.
Aktywiści ekologiczni uruchamiają wtedy machinę
medialną i wykorzystując do tego swoich znajomych
dziennikarzy, którzy – wierząc im na słowo – nie potwierdzają podawanych przez nich informacji i publikują materiały prasowe niezgodne z prawdą. Zaszczucie polityka w ten sposób sprawia, że zaczyna
wycofywać się z walki o sprawy ważne dla obywateli.
W tym kontekście warto przypomnieć, że po raz
pierwszy projekt nowelizacji ustawy o ochronie
zwierząt, dający znacznie większe uprawnienia organizacjom ekologicznym – był aktywnie wspierany
w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej za sprawą posła
Pawła Suskiego oraz Ewy Lieder. Swój projekt – z podobnymi założeniami – złożył również poseł Krzysztof Czabański. Aktywiści ekologiczni mimo niepowodzeń, wciąż starają się forsować wśród polityków
pomysł nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który
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rozszerzałby uprawnienia samozwańczych „inspektorów ochrony zwierząt”. W obecnej kadencji Sejmu RP
prace nad pożądanymi przez nich zmianami prowadzi: Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Zwierząt
Hodowlanych z przewodniczącą Beatą Maciejewską,
której doradza Karolina Skowron z Fundacji Alberta
Schweitzera (Fundatorem organizacji ekologicznej jest
niemiecka „Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt”) [Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz
Ochrony Zwierząt Hodowlanych z dnia 13.12.2019 r.].
Podczas pierwszego posiedzenia Parlamentarnego
Zespołu na rzecz Ochrony Zwierząt Hodowlanych
poseł Maciejewska (z wykształcenia skandynawistka)
przedstawiła projekt nowelizacji ustawy, w myśl której zakazuje się: hodowli zwierząt na futra, sprzedaży
żywych karpi oraz całkowitego zakazu chowu klatkowego. Wnioskodawcy proponują wprowadzenie
przepisów zakazujących stosowania klatek w hodowli zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem królika. Na
wejście w życie nowych przepisów zaproponowano
zaledwie dwa lata. Organizacje ekologiczne obecne
podczas posiedzenia zaproponowały w tym zakresie
współpracę z Parlamentarnym Zespołem Przyjaciół
Zwierząt, któremu przewodniczy poseł Katarzyna Maria Piekarska.
HEJT
Niezbędnym elementem działań organizacji ekologicznej wobec obranej za cel branży rolniczej, jest
prowadzenie niezwykle intensywnej, negatywnej
kampanii z wykorzystaniem wszelkich dostępnych
środków przekazu. Doskonale widać to na przykładzie Warszawy, gdzie bilbordy i reklamy na przystankach oraz autobusach możemy spotkać na każdym
kroku.
O czym mówią treści przygotowane przez aktywistów ekologicznych? „Kupując nabiał płacisz za
okrucieństwo”, „Zarabiają miliony na zabijaniu
zwierząt”, „Przemysł futrzarski – barbarzyństwo”,
„Amazonia płonie na zlecenie producentów mięsa”, „Dzik jest dziki. Dzik jest dobry. To myśliwi roznoszą ASF”, „Nie ma nic delikatnego w gwałceniu
krów, odbieraniu im dzieci i dojeniu ich ciał”.
Przekaz jest prosty: rolnicy nie hodują zwierząt,
oni je dręczą i mordują. Rolnicy nie są obrońcami
własnych zwierząt – to okrutni i bezduszni barba-

rzyńcy. Organizacje ekologiczne cynicznie wykorzystują niewiedzę konsumenta i budują skrajnie negatywny obraz rolników, hodowców i producentów
żywności.
ROLNICY BRONIĄ SIĘ PRZED
ATAKAMI ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH
W październiku 2019 roku, po raz pierwszy w historii, na jednej konferencji spotkali się reprezentanci największych, polskich organizacji branżowych skupiających wokół siebie najważniejsze

Fot. Facebook Roślinna Strona

Fot. Facebook Roślinna Strona

Fot. Facebook Roślinna Strona

Fot. Facebook Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!
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sektory polskiego rolnictwa, którego łączna wartość eksportu oscyluje wokół kwoty 30 miliardów
euro rocznie.
Przedstawiciele poszczególnych sektorów rolnictwa
deklarowali, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji zwierzęcych, proponują "jedyne w tej sytuacji
rozwiązanie" – zaprzestaną produkcji rolnej, pod warunkiem, że organizacje „prozwierzęce” spłacą ich zobowiązania oraz dostarczą żywność konsumentom. [„Prawie
170 mld złotych. Rolnicy wystawiają fakturę organizacjom
prozwierzęcym”, TVP INFO,10.10.2020 r.]
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Biedronka wycofa
wszystkie jaja
Sieć dyskontów zaprzestanie skupowania jajek
„trójek”, pochodzących z polskich hodowli.

O

przestanie skupowania jajek „trójek”, pochodzących
z polskich hodowli [Stowarzyszenie Otwarte Klatki,
„Biedronka wycofa wszystkie jajka „trójki” w skorupkach
do końca 2025 roku”, 18.09.2019 r.]. Podobną decyzję
podjęły niemieckie sieci – Kaufland oraz Lidl.

W wyniku trwających od kilku miesięcy zakulisowych
rozmów pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia „Otwarte Klatki” a „Biedronką”, sieć dyskontów za-

Do 2025 roku w sieciach największych supermarketów w Polsce, dostępne będą wyłącznie jaja pochodzące od kur utrzymywanych w systemie chowu
ściółkowego oraz wolnego wybiegu, którego największym producentem ilościowym w Europie są
Niemcy. Co stanie się z polskimi producentami?

Fot. Oliver Pochwat

czywiście większość z nich pochodzi z
polskich hodowli. Z danych Krajowej Izby
Producentów Drobiu i Pasz wynika, że w
Polsce jest ok. 48,5 mln sztuk kur niosek, z
czego 84,5 proc. w chowie klatkowym, 11,2 proc. - w
ściółkowym, 3,6 proc. - na wolnym wybiegu i zaledwie 0,7 proc. - to kury nioski w chowie ekologicznym
[Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz].
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Głównym obszarem działań Otwartych
Klatek, jako stowarzyszenia, jest ta działalność korporacyjna, czyli właśnie wywieranie, wymuszanie zmian na
poziomie przedsiębiorstw, które
zajmują się produkcją żywności, czy hodowlą przemysłową zwierząt. (…) udało nam się zachęcić ponad 100 firm do
podpisania deklaracji rezygnacji z jajek z
chowu klatkowego. (…) Skupiamy się na
pracy z dużym biznesem,
z sieciami restauracji, sieciami handlowymi, z producentami żywności.
Źródło: Film"Mięsożercy"/ PCh24.pl
[Piotr Relich, „Mięsożerca. Wróg numer jeden”,
PCh24.pl.]

Maciej Otrębski
Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”
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O co chodziło
w futrach?
Zasada jest prosta. Wypuszczenie nieprawdziwej informacji
oraz jej rozpowszechnianie, nie gwarantuje jeszcze sukcesu.
Trzeba najpierw znaleźć dziedzinę, w której bardzo trudno
będzie ją sprostować.
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Potwierdzili to zresztą urzędnicy ZUS w korespondencji mailowej, odpowiadając na zadane im pytania.
W toku rozmów okazało się również, że ZUS w takich
sytuacjach nie uwzględnia właściciela firmy, a jedynie
zatrudnionych pracowników. Aby wyjaśnić społeczeństwu zawiłość tej manipulacji, prezentujemy korespon-

Fot. Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

T

ak było w przypadku rozpowszechniania fakenewsa, jakoby hodowle zwierząt na futra
nie generowały zatrudnienia. Jak wyglądał
mechanizm, którym posłużyli się aktywiści?
Wykorzystując zawiłość przepisów prawa – aby ustalić
wersję pasującą do swojej narracji – zwrócili się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, aby ten spośród zgłoszonych płatników, wybrał te firmy (gospodarstwa),
które w swoim PKD miały wpisaną hodowlę zwierząt
na futra.
Aktywiści dobrze wiedzieli, że dane uzyskane w
ten sposób będą niepełne. Dlaczego? Po pierwsze
ZUS może podać taką informację wyłącznie na podstawie tzw. PKD przeważającego, które jest zazwyczaj
określone jako główne przy zgłoszeniu działalności
gospodarczej – w tym wypadku gospodarstwa rolnego [Fundacja Polska Ziemia, korespondencja mailowa z
pracownikiem Wydziału Komunikacji Społecznej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.].
Oczywiście, każda działalność gospodarcza – w tym
przypadku gospodarstwo rolne – może działać na podstawie nieograniczonej liczby PKD. Jeżeli więc gospodarstwo zarejestrowane na produkcję pasz, w drugim
PKD wykazuje hodowle zwierząt na futra, to nie mogło
zostać uwzględnione w statystykach przesłanych organizacji ekologicznej. Takich przypadków jest mnóstwo.

Fot. Otwarte Klatki, Flickr
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dencję polskiego przemysłu futrzarskiego z Zakładem
Ubezpieczeń Społecznych, która trwała kilka miesięcy.
Stara zasada mówi, że wypowiedzenie kłamstwa trwa
chwilę, ale jego odwrócenie całe lata. I takim mottem
kierowali się aktywiści.
Po drugie, należy pamiętać, że rolnicy ubezpieczeni
są przede wszystkim w KRUS. Aktywiści zgłosili się również do tej instytucji, natomiast w odpowiedzi otrzymali
informację, że KRUS nie prowadzi takich statystyk.
Po trzecie, zatrudnienie w gospodarstwach, w których hoduje się zwierzęta na futra, jest stałe, ale również
sezonowe. Bardzo często zatrudnienie sezonowe w tych
gospodarstwach odbywa się przez agencje pracy tymczasowej, które w wykazie swojego PKD, mogą mieć zawarte nie tylko pośrednictwo pracy, ale też na przykład
sprzedaż ubezpieczeń.
Niestety, sprytna manipulacja aktywistów ekologicznych przez długi czas była popierana przez zaprzyjaźnionych z nimi polityków oraz dziennikarzy. Kłamstwo
było podawane opinii publicznej jako prawda [Wypowiedzi posłów Grzegorza Pudy, posła Piotra Apela oraz poseł Joanny Lichockiej, Facebook Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva, 27.01.2018r.].

(…) Pozyskujemy dane dotyczące
klasyfikacji PKD w oparciu o
aktualny w danym momencie
czasowym kod PKD przeważającej
działalności płatnika. Ponadto
ponownie informuję, że Zakład
Ubezpieczeń Społecznych nie
gromadzi danych dotyczących
wszystkich osób zatrudnionych
przez płatników, a jedynie dane o
osobach podlegających obowiązkowi
ubezpieczeń społecznych i
ubezpieczenia zdrowotnego” –
czytamy w mailu nadesłanym od
specjalisty ds. obsługi kanałów
informacyjnych ZUS
Kłamstwo ma jednak krótkie nogi. Wynik aktywistycznego śledztwa, które miało za zadanie oczernić hodowców zwierząt, wykazało, że na fermach w Polsce zatrudnionych jest jedynie 986 osób. W tym samym czasie, w
całym kraju działało blisko 1200 takich gospodarstw. Z
rachunków przeprowadzonych przez tzw. ekologów
należałoby więc wnioskować, że na 214 fermach zwierzęta opiekowały się same sobą.
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Dlaczego „Krakowski Kredens”?

Sztuka szantażu
Poniżej publikujemy list, który Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”
wysłało do grupy Atrium, właściciela wielu galerii handlowych,
działających w Polsce i Europie.

L

ektura tej korespondencji nie pozostawia złudzeń, co do intencji jej autora. Nie trudno jest
odnieść wrażenie, że list jest zakamuflowaną
formą szantażu „jeżeli nie wpłyniecie na swojego klienta, my wpłyniemy na Was”. Należy zwrócić
uwagę, że jedyną „winą” Krakowskiego Kredensu jest
– lub było – wykorzystywanie do produkcji jaj „trójek”
od polskich producentów.

nie hodowli, ale również ukazała się jako firma wspierająca okrucieństwo wobec zwierząt. Hodowla klatkowa, z
której pochodzą jajka tzw. "trójki", nie zapewnia zwierzętom możliwości spełnienia ich potrzeb gatunkowych, a
warunki w jakich żyją kury nie można nazwać brakiem
komfortu. Ścisk, brak naturalnego światła i bodźców
powodują szereg chorób, w wyniku których zwierzęta te
ranią się nawzajem, są pozbawione piór i wycieńczone dochodzi do aktów agresji i kanibalizmu.

Szanowni Państwo,
kontaktuję się z Państwem w imieniu Stowarzyszenia
Otwarte Klatki, wiodącej w Europie Środkowo-Wschodniej organizacji działającej na rzecz poprawy norm
dobrostanowych zwierząt hodowlanych.
Już ponad 100 firm w Polsce i setki firm na świecie
zadeklarowało rezygnację z jaj i produktów jajecznych
pochodzących z chowu klatkowego z łańcucha produkcji bądź dostaw, mając na względzie oczekiwania
konsumentów i dobrostan zwierząt.
Firma Krakowski Kredens, mimo otrzymania materiałów
ukazujących okrucieństwo hodowli klatkowej kur oraz
zapoznaniem się z oczekiwaniami konsumentów, których
znaczna większość uważa, że hodowla klatkowa nie jest
odpowiednia dla zwierząt, nie zajęła oficjalnego stanowiska dotyczącego wycofania produktów jajecznych pochodzących z hodowli klatkowej ze składu swoich produktów.
Tym samym firma nie tylko rzuciła cień wątpliwości na
rzekomą wysoką jakość swoich produktów, gdyż nie można mówić o wysokiej jakości, gdy do produkcji żywności
używane są najtańsze jaja pochodzące z wątpliwej etycz20
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Firma pozostaje obojętna na ważny temat dobrostanu
zwierząt również mimo zorganizowanych przed sklepami Krakowskiego Kredensu demonstracji i akcji rozdawania ulotek, podczas których przeprowadzone zostały
sondy uliczne dot. opinii klientów sklepu o hodowli
klatkowej kur, z których jasno wynika, że konsumenci
sprzeciwiają się takiej hodowli.
Jestem przekonana, że dbają Państwo o to, żeby sklepy
i lokale znajdujące się w Państwa centrum handlowym
kierowały się wysoką jakością, chęcią spełniania oczekiwań
klientów, jak również nie kojarzyły się z nieetycznymi wyborami, w tym obojętnością wobec cierpienia zwierząt.
Proszę Państwa o wsparcie w przekonaniu firmy Krakowski Kredens do oficjalnego wycofania produktów
jajecznych pochodzących z okrutnej hodowli klatkowej
ze składu produktów.
Z poważaniem,
Maria Madej
Corporate Campaigns Specialist
+48 510 249 895
Stowarzyszenie Otwarte Klatki
[Materiał śledczy portalu wSensie.pl]

Fot. Otwarte Klatki, Flickr

Fot. Otwarte Klatki, Flickr

Fot. Otwarte Klatki, Flickr
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"Mamy wspólny cel z firmami utylizacyjnymi"

Fermy futerkowe zagrażają
interesom korporacji
W 2014 roku w Internecie pojawiło się nagranie rozmowy z ukrytej
kamery, podczas której pełniąca do niedawna funkcję Prezesa
Stowarzyszenie „Otwarte Klatki” Dobrosława Gogłoza otwarcie
przyznała, że spotykała się z przedstawicielami niemieckich
koncernów utylizacyjnych działających w Polsce.

R

Źródło: YouTube wSensie

ozmowy miały na celu rozpoczęcie wspólnych działań w dotyczących wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt na futra na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej. „Spotkałam się z kolesiem z korporacji „Saria” (kontrolowanej przez niemiecką SARIA A/S GmbH & Co.
KG). Mamy wspólny cel. Polega na tym, że de
facto walczą o ten sam surowiec, czyli odbieranie odpadów z rzeźni [Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Decyzja nr DKK-176/2017 z dnia
15.11.2017 r.]. Z punktu widzenia polskich korporacji utylizacyjnych fermy futerkowe zagrażają po
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„Spotkałam się z kolesiem z korporacji
„Saria” (kontrolowanej przez
niemiecką SARIA A/S GmbH
& Co. KG). Mamy wspólny cel. Polega
na tym, że de facto walczą o ten sam
surowiec, czyli odbieranie odpadów
z rzeźni. Z punktu widzenia polskich
korporacji utylizacyjnych fermy
futerkowe zagrażają po prostu ich
interesom. (…) Dzięki wsparciu
utylizatorów, możemy w bardzo
usprawiedliwiony sposób mówić,
że istnienie ferm futerkowych
zabiera ludziom pracę w Polsce”
– Dobrosława Gogłoza, była prezes
Stowarzyszenia „Otwarte Klatki”.
[Materiał śledczy portalu wSensie.pl]
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Struktura organizacyjna

Piramida władzy
Do utrzymywania niesprawiedliwego, bezsensownego na gruncie

ekologii statusu quo, służy cyniczny system. Kiedy otoczenie prawne
i instytucjonalne jest odpowiednio przygotowane, sieć organizacji
ekologicznych przystępuje do właściwego podziału obowiązków.
Zadania są rozdzielane na pięć grup ekoaktywistów.
Władze – są to realni właściciele i zarządzający daną
organizacją ekologiczną. Bardzo często zdarza się, że są
to osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa (Greenpeace, Fundacja Viva!). Niektóre organizacje, będące
w rzeczywistości zagranicznymi tworzą skomplikowane
prawnie struktury podziału tych organizacji, w taki sposób, aby ograniczyć możliwość wykazania bezpośrednich powiązań z zagranicą.

nia, ze względu na tajemnicę handlową. Gratyfikacja nie
zawsze przebiega w formie pieniędzy.
Think-tanki – przedstawicieli tych instytucji możemy
spotkać najczęściej wokół polityków zajmujących się
kwestiami ekologii, praw zwierząt, rolnictwa, gospodarki
wodą słodką oraz morską. Najczęściej stanowią dyspo-

Celebryci – dzielą się na dwie grupy. Pierwsza idzie za
modą i z tego powodu „ślepo” wspiera działania organizacji ekologicznych: akcje, protesty oraz występuje w
kampaniach, spotach i filmach. Drugą grupą są ci, którzy
czerpią z tego rodzaju aktywności…. Te z kolei dzielą się
na: oficjalne i nieoficjalne. Są one trudne do udowodnie24
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Fot. Andrew Skowron, Flickr

Zarządy – od osób pełniących funkcje w zarządach organizacji „prozwierzęcych” najczęściej nie jest wymagana specjalistyczna wiedza oraz wykształcenie z zakresu
ochrony środowiska, biochemii, chowu i hodowli oraz
weterynarii. Są to osoby najbardziej zaufane, które na
przestrzeni lat dowiodły swojej lojalności wobec rzeczywistych władz organizacji ekologicznych. W sytuacji, w
której organizacja „prozwierzęca” jest wyłącznie dyspozyturą zagranicznej centrali, funkcje w zarządzie powierza
się wyłącznie obywatelom Polski, aby uniknąć ewentualnych kontrowersji wynikających z domniemanego
wpływu zagranicznych instytucji na tworzenie prawa w
Polsce.
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Kim są aktywiści ekologiczni?
Przeciwko ekspertom, zawodowcom, praktykom w dziedzinie: rolnictwa, uprawy roślin oraz
hodowli zwierząt stają absolwenci: filologii angielskiej, socjolodzy i studenci europeistyki. Brak
kwalifikacji nie przeszkadza im jednak w wypowiadaniu się na tematy wymagające rozległej
wiedzy. Nie stanowi to także przeszkody w kreowaniu własnej narracji, najczęściej dotyczącej
strategicznych gałęzi gospodarki państwa. Tymczasem okazuje się, że to nie wszystko.
Stowarzyszenie "Otwarte Klatki"

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!

Dobrosława Gogłoza

Cezary Wyszyński

Do sierpnia 2019 roku pełniła funkcję prezesa Stowarzyszenia "Otwarte Klatki". Na przełomie 20132014 roku miała spotykać się z przedstawicielami
niemieckich koncernów utylizacyjnych w celu podjęcia prób likwidacji polskich hodowli zwierząt na
futra. W latach 2017-2018 była w spółce BVTCHER,
oferującej – jako pierwsza w Polsce – wegańskie zamienniki mięsa.

Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!
– Cezary Wyszyński – od 2004 roku stoi na czele polskiego oddziału brytyjskiej organizacji Viva! Mimo tego, że zarządza jedną z największych organizacji „prozwierzęcych”
w Polsce, która obraca rocznie kilkunastoma milionami
złotych, w 2018 roku ogłosił upadłość konsumencką, co
uchroniło go przed spłatą długów sięgających z odsetkami ok. 1 000 000 złotych. Zapytany przez sąd; „dlaczego
pomimo swojego wykształcenia nie podjął pracy, dzięki
której mógłby rozpocząć spłatę zaciągniętych zobowiązań”, Cezary Wyszyński odpowiedział, że; „nie znalazł pracy,
która byłaby zgodna z jego światopoglądem”.

WWF Polska

Mirosław Proppe
Prezes WWF Polska – jest jednym z nielicznych zarządzających organizacjami ekologicznymi, którego kompetencje są na wysokim poziomie. Przewodzi fundacji
o szwajcarskich korzeniach, wokół której pojawiło się
w ostatnim czasie wiele kontrowersji związanych m.in.
ze „zbiórkami pieniędzy na ratowanie rysi”. Organizacja
ta zajmuje się również oprotestowywaniem wielu inwestycji o strategicznym charakterze dla Polski.
Do 2018 roku prezesem polskiego oddziału WWF była
Magdalena Dul-Komosińska, której kadencja upłynęła pod znakiem kontrowersji związanych z wysokością jej wynagrodzenia (sięgało ono 290 tysięcy
złotych rocznie!). Według sprawozdania finansowego
organizacja przeznaczyła wówczas 3 000 0000 złotych
na pensje. Jak podaje „Wirtualna Polska”: „organizacja
nie wydaje wszystkich zebranych od sympatyków
pieniędzy. Odkłada fundusze na kilku kontach bankowych, aby w przyszłości spłacić dług wobec centrali
swojej ekologicznej korporacji, czyli WWF International. Chodzi o 2,5 mln euro – czytamy w dokumentach”.
26
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Pogotowie dla Zwierząt

Grzegorz B.
Przez kilka lat pełnił funkcję prezesa jednego z pierwszych
stowarzyszeń zajmujących się „prawami zwierząt” w Polsce. „Pogotowie dla Zwierząt”, któremu przewodził, ma
zostać zdelegalizowane. Wszystko za sprawą wielokrotnych kradzieży zwierząt, których dopuszczali się aktywiści
tej organizacji z Grzegorzem B. na czele. Sam Grzegorz B.
po wybuchu afery zrezygnował z przewodzenia organizacji, jako przyczynę podając wyrok, który zapadł w Sądzie
Rejonowym w Wołominie, kiedy to został uznany winny
przywłaszczenia zwierząt Anety i Dariusza K. To jednak nie
była jedyna sprawa karna Grzegorza B. Obecnie toczy się
proces o delegalizację stowarzyszenia. Proces dotyczył
przywłaszczenia przez niego w 2008 roku zwierząt, należących do Zuzanny D. Łącznie chodziło o kilkadziesiąt psów
wartych ponad 80 tysięcy zł. Wszystko wskazuje na to, że
organizacja, która przez kilkanaście lat wchodziła na teren
prywatnych posesji, w tym roku przestanie istnieć.

Fot. Agnieszka Radzik
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Grzegorz B. skazany
na karę więzienia
Prezes „Pogotowia dla Zwierząt”, Grzegorz B., który miał nieść pomoc czworonogom,
zwyczajnie je kradł lub mówiąc językiem sądu „bezprawnie przywłaszczał”.

Z

nia Kynologicznego – przedstawiało jako Urszulę G.,
za to recydywistę, prezesa przestępczej organizacji
„prozwierzęcej” jako bohatera [Mariusz Niedźwiecki,
Rozgłośnia Regionalnej Polskiego Radia "Radio dla Ciebie", listopad 2018 r.]. Co ciekawe – w ramach prac RdC
–materiał wykonał były dziennikarz TVN.
"W ubiegłym tygodniu poznański sąd wydał wyrok
uznając Grzegorza B. winnym przywłaszczenia psów
i skazując go na osiem miesięcy więzienia. Ponadto
sędzia nakazała mu zapłacić 72 tys. zł Zuzannie D. w
ramach naprawy szkody i nałożyła 5-letni zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych w organizacjach
zajmujących się ochroną zwierząt" - informuje „Głos
Wielkopolski Plus” [Norbert Kowalski, Poznań: Były prezes
Pogotowia Dla Zwierząt skazany na więzienie. Przywłaszczył zwierzęta, którym miał pomagać. "To było perfidne
zachowanie", "Głos Wielkopolski Plus", 07.10.2019 r.].

Fot. wSensie

ostał skazany na karę więzienia. Część zawłaszczonych zwierząt po tzw. uratowaniu,
trafiała od razu do rzeźni (np. stado zabranych rolnikowi krów). Inne, zazwyczaj drogie
i rasowe psy, do dzisiaj są poszukiwane przez swoich
właścicieli.
Jedna z najstarszych polskich organizacji „prozwierzęcych” bezprawnie przywłaszczała drogie, rasowe
psy z dobrze funkcjonujących hodowli. "To było perfidne zachowanie" – ocenił postawę Grzegorza B. sąd,
który orzekł karę więzienia (8 miesięcy pozbawienia
wolności) za kradzież psów wartych łącznie kilkaset
tysięcy złotych.
Jak wyglądały bezwzględne metody Grzegorza B.,
do niedawna gwiazdy mediów t.j. TVN czy „Radio dla
Ciebie”? To ostatnie ofiarę „Pogotowia dla Zwierząt”
Urszulę Gańko – hodowcę z Polskiego Porozumie-
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„Wezwę policję, prokuraturę
i TVN na żywo!”
Jednej z osób, na której prywatną posesję próbowali wtargnąć
przedstawiciele „Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt” udało się
nagrać przebieg rozmowy1.

W

spomnianej organizacji w ostatnim czasie udało się zakończyć zbiórkę ponad
65 tysięcy złotych na „ambulans do
ratowania zwierząt”. Filmy promujące
inicjatywę, pokazują „interwencje” z wykorzystaniem
białej karetki, wyposażonej w sygnalizację świetlną,

Dzień dobr y. „Dolnośląski Inspektorat
Ochrony Zwierząt”. Kontrola.
– Dzień dobr y. A Policja?
Bez Policji. Na zlecenie Policji. Chcieliśmy
skontrolować Pana zwierzęta. Dostaliśmy
dużo zarzutów.
– Od Pana (tu pada nazwisko), tak?
Ja nie wiem od kogo. Proszę nas wpuścić.
– Nie.
Ja stąd nie odejdę.
– Dobrze. Życzę powodzenia. Dzwonię po Policję. Proszę przyjść później, jak już będą. Za godzinę, dwie.
Ale my teraz chcemy wejść. Dobrostan zwie rząt, proszę Pana. Zadzwoń do „Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami”.
– Ale naprawdę… proszę nie krzyczeć.
Ja nie krzyczę. Ja wyrażam swoje emocje.

– Ale po co je Pani wyraża?
Proszę mnie wpuścić. Dlaczego Pan mnie
nie chce wpuścić?
– A kto powiedział, że nie chcę wpuścić? Mógłby
Pan uspokoić koleżankę? Może Pan wejdzie, a koleżanka poczeka w samochodzie?

zarezerwowaną wyłącznie pojazdom uprzywilejowanym służb i instytucji państwowych. Jak wyglądają
„interwencje” samozwańczych „inspektorów ochrony
zwierząt”? Poniżej zamieszczamy stenogram z nagrania opublikowanego w serwisie YouTube.

Nie! Ja wchodzę
z nimi.
– Pani jest agresywna. Ja mam psy,
które pilnują. Jeżeli
Pani przełoży swoje emocje na zwierzęta, to będą zachowywały się tak samo, jak Pani.
A to ja zobaczę, jak się zachowują? Jak Pan przekłada emocje na swoje
własne zwierzęta?
– Ale co Pani sugeruje?
Ale proszę Pana! Proszę nas wpuścić, bo wołam Policję, prokuratora i jeszcze wzywam
TVN na żywo! No o czym Pan mówi w ogóle?
Ale co TVN? Przecież my mamy czysto. Nic nie robimy i nie potrzebujemy przedstawienia
Proszę Pana, to Pan jeszcze nie wie, jakie ja
przedstawienia robię.
– To Pani nam grozi?
To Pan jeszcze nie wie…

Stenogram nagrania: YouTube Czarna Lista

1.: YouTube Czarna Lista, 27.01.2019 r.
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Cezary Wyszyński

Nie spłacam
długów
Cezary Wyszyński, prezes jednej z największych organizacji zajmujących się
walką o "prawa" zwierząt, ogłosił upadłość konsumencką. Wyszyński
na co dzień jest zatrudniony w Fundacji Międzynarodowy Ruch
na Rzecz Zwierząt Viva i pełni w niej funkcję prezesa zarządu2.

F

undacja, która wykazuje wielomilionowe
wpływy na swoje konta (dziesięć milionów
– 10 009 570,93 – za rok 2017), cały czas
informuje, że nie może spłacić swoich zobowiązań wobec np. weterynarzy. Natomiast jej prezes
nie spłaca długów i ogłasza upadłość konsumencką. Wszystko dlatego, że… nie znalazł zatrudnienia
zgodnego ze swoim światopoglądem.

Szukałem dodatkowego zatrudnienia, ale w miejscach, w których… nie byłoby ono sprzeczne z moim
światopoglądem…

Nie spłacę długów, bo nie ma dla mnie odpowiedniej pracy
Podczas jednej z rozpraw sądowych, związanych z
ogłoszeniem upadłości, Cezary Wyszyński w sposób
zdumiewający odpowiadał na pytania zadawane przez
sędziego. Stojąc przed wymiarem sprawiedliwości
unikanie spłaty ponad półmilionowego długu motywował między innymi tym, że nie znalazł pracy, która
byłaby zgodna z jego światopoglądem.

Czyli lepiej było zrezygnować w ogóle ze spłaty
długów? Żył Pan w świecie przedsiębiorców. Zaciągnął Pan zobowiązania finansowe i chyba zdawał sobie sprawę z tego, że długi trzeba spłacać?
Czyli należy przyjąć, że nie był Pan w stanie podjąć
dodatkowego zatrudnienia, które byłoby zgodne
z pańskim światopoglądem i spowodowało podwyższenie pańskich zarobków…?

A na przykład sprzątanie… To jest czynność neutralna światopoglądowo…
Tak, ale wtedy nie miałbym czasu, żeby zrobić coś
dobrego dla zwierząt

Tak
Czy nie wzbudził Pan w sobie refleksji, że długi
trzeba oddawać? – zapytał w pewnym momencie
wyraźnie już poirytowany sąd.
Nie widziałem możliwości, żeby móc spłacić taki
dług – odpowiedział Pan Cezary.
Jednak mając świadomość, jaki dług na Panu ciąży,
zgodził się Pan i godzi nadal na zatrudnienie za minimalne wynagrodzenie…
30
34 // Biznes
Biznes ekologiczny
ekologiczny // 2020
2021

Należy więc przyjąć, że pasja – pójdźmy nawet o krok
dalej – misja, jaką jest dbałość o zwierzęta, sprawia, że
Pan Wyszyński do spłaty zaciągniętych i zasądzonych
długów nie podchodzi z przesadną starannością. Cóż,
jak widać, każdy człowiek ma swoje priorytety.
2.: „Cezary Wyszyński prezes jednej z największych organizacji zajmujących się walką o "prawa" zwierząt ogłasza upadłość konsumencką”, wSensie.pl., 11.10.2018 r.

Fot. Agnieszka Radzik
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Cezary Wyszyński - Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!
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Fot. Otwarte Klatki, Flikr
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Jak zarabiają pieniądze?

W

łasne wydawnictwa, drukarnie, sieć komórkowa,
wegańskie kosmetyki, certyfikacja produktów,
własna marka odzieżowa, schroniska dla zwierząt, szkolenia z zakresu blokowania inwestycji. Brzmi jak organizacja społeczna, czy maszyna do zarabiania pieniędzy?
Oto lista tylko części aktywności biznesowych, jakie podejmują organizacje ekologiczne w ramach działalności
statutowej.
• własne wydawnictwa
• własne drukarnie
• produkcja wegańskiej żywności
• własna sieć komórkowa
• własna marka wegańskich kosmetyków
• przyznawanie certyfikatów dla produktów wegańskich
• własna marka ubrań
• finansowania z zagranicy
• schroniska dla zwierząt
• 1% podatku
• szkolenia z zakresu blokowania inwestycji (oprotestowywanie decyzji środowiskowych).

Jakimi kwotami operują?

K

ażdego roku największe organizacje statutowo
zajmujące się ekologią i prawami zwierząt wykazują w swoich sprawozdaniach finansowych wielomilionowe obroty. Wpływy na konta tych ekogigantów
przypominają raczej sporej wielkości korporacje niż
organizacje, które społecznie zajmują się dbałością
o środowisko czy ekologię. Aktywistów ekologicznych
z różnych organizacji, częściej możemy spotkać na sejmowych korytarzach niż podczas zbiórek karmy dla
zwierząt.
5 najbardziej aktywnych na tym polu organizacji,
tylko w roku 2018 roku wykazało przychód o łącznej
wartości 66 582 962,72 zł.

Kto ich finansuje?

G

łównym źródłem utrzymania większości organizacji
ekologicznych jest odpis 1% podatku. Jednym z najbardziej zaskakujących pomysłów aktywistów ekologicznych na zdobywanie pieniędzy jest zachęcanie osób starszych do notarialnego zapisywania w swoich testamentach
oszczędności swojego życia [Fundacja Międzynarodowy
Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!, "Spraw, aby poprawa losu zwierząt była częścią historii Twojego życia", viva.org.pl, 31.01.2020
r.].
„Zastanów się, co posiadasz, co wchodzi w skład Twojego majątku. Mogą to być zarówno nieruchomości, oszczędności, rzeczy ruchome, jak i prawa oraz inne dobra, które po
Twojej śmierci wejdą w skład tzw. masy spadkowej. Następnie zastanów się, czy posiadasz jakieś zadłużenia, a jeśli takie
masz, oszacuj ich wartość. Oszacuj również wartość swojego majątku i odejmij od niej wartość zadłużenia. Wtedy
będziesz widział, jaki majątek realnie zostawisz po sobie” –
czytamy na stronie Fundacji Międzynarodowego Ruchu na
Rzecz Zwierząt Viva! Precyzja, z jaką instruują swoich przyszłych darczyńców jest przerażająco szczegółowa.
„Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu notariusza,
skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci w poszukiwaniach. Pamiętaj, że testament notarialny, w przeciwieństwie
do własnoręcznego, napisanego w domu jest bardzo rzadko podważany przez niezadowolonych spadkobierców, co
oznacza, że wyrażona w nim wola zostanie uszanowana po
Twojej śmierci” – czytamy dalej.
Wiele organizacji ekologicznych działających na terenie
naszego kraju korzysta jednak z zagranicznego finansowania. Przykładem może być Stowarzyszenie „Otwarte Klatki”,
która w 2017 roku otrzymała dotację w wysokości 500 tys.
dolarów od Silicon Valley Community Foundation na walkę
z chowem klatkowym w Polsce oraz budowę, rozwój struktur i ekspansję na Ukrainę. [Jakub Stencel, „Dolina Krzemowa inwestuje w Otwarte Klatki”, otwarteklatki.pl, 31.01.2020 r.]

FUNDACJA VIVA

11 488 131,58 zł*

WWF

28 153 027,95 zł*

OTOZ „Animals”

13 689 146,50 zł*

GREENPEACE

9 196 379,88 zł*

OTWARTE KLATKI

3 222 376,74 zł*

POGOTOWIE DLA ZWIERZĄT

410 000 zł**

* kwoty za rok 2018, ** kwota za rok 2012-2013. W wyniku nieprawidłowości Stowarzyszenie „Pogotowie dla Zwierząt” utraciło status organizacji pożytku publicznego i nie było zobowiązane do przedkładania pełnych raportów finansowych.
[Narodowy Instytut Wolności, Sprawozdania finansowe OPP.]

Biznes ekologiczny / 2021 / 37

SKĄD BIORĄ PIENIĄDZE?
PIENIĄDZE?

Biznesowa sieć p

34
38 // Biznes
Biznes ekologiczny
ekologiczny // 2020
2021

ć powiązań

SKĄD BIORĄ
BIORĄ PIENIĄDZE?
PIENIĄDZE?
SKĄD

Fot. Agnieszka Radzik
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Miliardy strat.

Zero kontroli
Ile nas to kosztuje i czy sami inwestorzy
oraz ich wykonawcy mają "czyste ręce"?

BLOKADA PODLASKIEGO
LOTNISKA REGIONALNEGO
Zablokowanie podlaskiego lotniska regionalnego
stało się jednym, z głośniejszych tematów w Polsce
i za granicą. Inwestora, którym był Marszałek Województwa Podlaskiego, straszono "drugą Rospudą".
Akcja była świetnie skoordynowana i finansowana
z NFOSiGW. We wrześniu 2010 roku Internet obiegła następująca informacja: "OTOP w Akcji Zostań
szkodnikiem społecznym". "Jeśli popierasz ochronę
przyrody i jesteś przeciwko głupim inwestycjom - i
Ty zgłoś się na szkodnika społecznego!".
Ową „głupią inwestycją” było podlaskie lotnisko
regionalne zlokalizowane rzekomo w dwóch par36
40 //Biznes
Biznes ekologiczny
ekologiczny // 2020
2021

kach narodowych i niszczące obszar Natura 2000.
W efekcie zorganizowanej akcji eko-aktywistów
lotnisko nigdy nie powstało. Region ten stał się
jedynym tak dużym obszarem w Europie bez lotniska, a Białystok jedynym niemal 300-tysięcznym
miastem w Unii Europejskiej bez komunikacji lotniczej. Ucierpiały na tym nie tylko lokalne biznesy,
ale także poczucie bezpieczeństwa publicznego.
W obecnej sytuacji napięć geopolitycznych brak
lotniska w tej części Polski wydaje się mieć ogromne znaczenie.
PRZEBIEG AKCJI
Akcję bycia tzw. "szkodnikiem społecznym" skoordynowano w godzinach pracy, korzystając z serwerów Muzeum Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Koordynatorem akcji był
pracownik Instytutu Pan Przemysław Chylarecki,
znany również z występowania po stronie Komisji

Fot. PanSG/Wikimedia Commons

B

lokowanie inwestycji kosztuje Polskę
rocznie wiele miliardów. Nie wszystkie
straty są jednak policzalne wprost. To
właśnie w Polsce, pomiędzy 2004 a 2015
rokiem oprotestowano największą liczbę inwestycji spośród wszystkich krajów członkowskich
Unii Europejskiej. Wiele z nich nie zostało w ogóle
zrealizowanych, ponieważ na skutek protestu zabrakło czasu na przeprowadzenie procedury administracyjnej, nie wspominając o wykonaniu samej inwestycji. Wiele inwestycji utraciło także swój
nowatorski i konkurencyjny charakter. Co istotne,
niemal wszystkie inwestycje, mające związek z
niezależnością gospodarczą, są blokowana przez
określone organizacje społeczne, które zawsze tłumaczą się istotnymi „względami” środowiskowymi.

Fot. PanSG/Wikimedia Commons

Fot. Obóz dla Mierzei Wiślanej/CC BY-SA 2.0/flickr
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Europejskiej w sporze przeciwko Polsce w sprawie
wycinki drzew zaatakowanych przez kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej, a obecnie przeciwko
budowie stopnia wodnego na Wiśle z hydroelektrownią, mającą stanowić element międzynarodowej drogi wodnej E-40 i bezpieczeństwa energetycznego.
Lotnisko nigdy nie powstało, a z biegiem czasu
sądy potwierdziły, że zarzuty rzekomego nienależytego wykonania dokumentacji środowiskowej,
"braki i błędy" w jej zawartości, nagłaśnianie w mediach przez eko-aktywistów, a za nimi Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, były chybione.
Udowodniono istnienie rzekomo nieistniejących
dokumentów, analizujących wpływ planowanego
lotniska na obszary Natura 2000, czy kolizje z ptakami, a sprawa ujrzała drugie dno. Sąd Najwyższy w
październiku 2018 r. wskazał potrzebę zbadania tematu ginących dokumentów w tej sprawie. Wokół

tej wielce zagadkowej inwestycji nadal trwa zmowa milczenia.
BLOKADA PRZEKOPU MIERZEI WIŚLANEJ
I UDRAŻNIANIA POLSKICH RZEK
Inwestycja dotycząca przekopu Mierzei Wiślanej,
mająca uniezależnić Polskę – członka NATO od decyzji Rosji, mającej zupełnie inne interesy, ale też
otworzyć kolejny port ze swobodnym dostępem
do wód Bałtyku, napotyka na wiele trudności. Inwestycje t.j. przekop Mierzei Wiślanej są blokowane zanim odpowiedni biegli się wypowiedzą, a
w tym czasie i harmonogram, i budżet inwestycji
tracą na aktualności. Już dawno zadbano też o paraliżujące przepisy i procedury w taki sposób, by
możliwie najbardziej utrudnić budowę nawet najmniejszych przystani rzecznych, nie mówiąc już
o portach wewnętrznych. Przykładowo za przedsięwzięcia z Grupy I, wymagające zawsze udziaBiznes
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łu społeczeństwa, w tym eko-aktywistów, uznano
m.in.:
• porty lub śródlądowe drogi wodne pozwalające na żeglugę statków o nośności większej niż
1350 t. (klasa IV i wyżej).
• zapory lub inne urządzenia przeznaczone do zatrzymywania i stałego retencjonowania (gromadzenia) nie mniej niż 10 mln m 3 nowej lub dodatkowej masy wody,
• budowle piętrzące wodę o wysokości piętrzenia
nie mniejszej niż 5 m.

Fot. Wikimedia Commons/domena publiczna

Zażenowanie może i powinna budzić konieczność czasem 2-letniej procedury oceny środowiskowej w celu stworzenia przystani rzecznej dla
kajaków o długości np. 11 m. Jednak to nie koniec zmian. Właśnie z powodu skargi polskich
eko-aktywistów (tj. wywiadowców) do Komisji
Europejskiej, ta ostatnia instytucja nakazała
Polsce kolejne zaostrzenie przepisów prawa
wodnego tak, by odtąd wszystko, co dzieje się
w obszarze gospodarowania wodą, mogło zostać oprotestowane przez zielone organizacje.
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Wkrótce dowiemy się, czy tak zmienione zapisy zostaną przyjęte przez parlament.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
WODAMI DORZECZA WISŁY
W czasie, gdy planowany jest rozwój drogi wodnej
E-40, mogącej w przyszłości łączyć Morze Bałtyckie z
Morzem Czarnym, kolejna niewidzialna ręka w „Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” wpisała takie warunki, że ich spełnienie w zasadzie jest niemożliwe. To znaczy jest możliwe, ale pod
warunkiem braku pogorszenia tzw. "celów środowiskowych" zawartych w "Planie gospodarowania wodami". Wobec powyższego wyobraźmy sobie plac budowy przystani rzecznej, pogłębianie toru wodnego
wraz z umocnieniami wałów przeciwpowodziowych,
budowę nowych stopni na które zgoda zostanie wydana pod warunkiem, że taka inwestycja nie będzie:
• powodować istotnych zmian w położeniu zwierciadła wody, ani zmiany reżimu hydrologicznego rzeki,
• znacząco wpływać na warunki przepływu wielkich wód,

Fot. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
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• powodować zmian jakości wody w rzece Wiśle,
• stanowić bariery migracyjnej dla ichtiofauny,
• wywierać znaczącego, negatywnego wpływu
inwestycji na roślinność nadbrzeżną w tym łęgową,
• powodować nadmiernego zmętnienia wody, a
tym samym obniżenia jej natlenienia,
• prowadzić do zabezpieczania dna i brzegów
rzeki poza terenem Inwestycji,
• prowadzić do znaczącej erozji wgłębnej dna
rzeki poniżej Inwestycji,
• prowadzić do przerwania ciągłości korytarza
ekologicznego zarówno w strefie wody, jak i terenów nadbrzeżnych.
Wypada zapytać, czy tym statkiem legislacyjnym
kieruje jakiś kapitan i czy jest to kapitan dbający o
nadrzędny interes społeczny Polski?
BLOKOWANIE DROGI EKSPRESOWEJ S-7
Aktywiści ekologiczni próbowali także zablokować budowę odcinka drogi ekspresowej S7, która
ich zdaniem narażała siedliska zagrożonego ga-

tunku – chomika europejskiego. Odcinek drogi S7
między Szczepanowicami a Wiadomą to jedna z
najbardziej potrzebnych inwestycji drogowych.
Kiedy oficjalnie rozpoczęto prace nad budową,
swoją akcję rozpoczęli ekoaktywiści domagając
się wstrzymania budowy. Chodzi o aktywistów
z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot – którzy w
przeszłości protestowali również przeciwko innym inwestycjom drogowym m.in. w Dolinie
Rospudy. Jak podkreśla Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przeprowadzona w 2015 r.
inwentaryzacja przyrodnicza nie stwierdziła występowania tego gatunku na budowanym odcinku S7. „Do tej pory żaden chomik na terenie wyznaczonym granicami inwestycji nie pojawił się i
nie zginął. Nie ma podstaw do wstrzymania budowy. Wszystkie niezbędne do prowadzenia budowy
decyzje zostały wydane. GDDKiA działa zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa” – zapewniła
Iwona Mikrut. Sprawa autostrady S7 uwidoczniła,
że „ekolodzy” bardzo selektywnie wybierają inwestycje, przeciwko którym protestują.
Biznes
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Ekoterroryzm.

To już się dzieje w Polsce!
Ekoterroryzm jest formą aktywności, której podłoże stanowi środowisko
naturalne, a działania skierowane są na realizację aktów przestępczych
o zróżnicowanym charakterze. Działania te najczęściej są wymierzone
w gospodarkę, przedsiębiorców oraz konkretne podmioty i jednostki.

Z

jawisko to, opiera się na pobudkach ekologiczno-politycznych i jako takie, może przybierać
rozmaite formy. Istotnym czynnikiem, pomijanym z powodu trudności dotyczących analizy
aktów normatywnych oraz konkretnych przypadków
naruszeń porządku prawnego, jest motywacja finansowa,
która staje się coraz częstszym, faktycznym powodem podejmowania działań o charakterze pseudoekologicznym.
Korzyści uzyskiwane w ramach opisywanego procederu
określane są mianem ekoharaczu.

Fot. Greenpeace Polska, Flickr

AMBONA MYŚLIWSKA – ŁADUNEK WYBUCHOWY3
Do jednego z działań aktywistów ekologicznych doszło niedawno w Aleksandrowie Kujawskim. Tamtejsi
myśliwi, udający się na odstrzał dzików, w związku z
obowiązkową walką z epidemią Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF), znaleźli na jednej z ambon myśliwskich
„niewypał pocisku z dołączonymi przewodami” z okresu II wojny światowej. Do polowania nie doszło, a o
sprawie poinformowana została policja, która wszczęła

Zniszczone ambony w Kole Łowieckim „Szarak” w Bobrownikach (powiat Lipno, N-ctwo Dobrzejewice, woj.
Kujawsko-pomorskie, okręg włocławskiPZŁ)
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powstępowanie w kierunku złośliwego niepokojenia
użytkowników ambony myśliwskiej. Na miejscu pojawił się patrol saperski, który dokonał rozpoznania minersko – pirotechnicznego.
Fakt znalezienia pocisku przymocowanego do drabiny
ambony jest przesłanką, że umyślnie popełniono szereg
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Umieszczenie
niewybuchu pocisku wyposażonego w zapalnik, w takim
miejscu i w taki sposób może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób. Co istotne, materiały wybuchowe pomimo upływu lat nadal są w pełni sprawne i mogą
ulegać reakcji wybuchowej. Można domniemywać, że
sprawca usiłował popełnić przestępstwo zabójstwa typu
kwalifikowanego, za które grozi nawet kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Lokalna jednostka Policji - Komenda Powiatowa Policji
w Aleksandrowie Kujawskim, wezwała na miejsce zdarzenia Patrol Saperski Sił Zbrojnych RP, który zniszczył ślady i
dowody przestępstwa. Nawet jeżeli Policja ustali sprawcę,
to z pewnością sprawa zostanie umorzona ze względu na
brak danych uzasadniających popełnienie przestępstwa.
Jeżeli ktoś używa materiałów wybuchowych w miejscu
publicznym, to celem jesteśmy wszyscy. W przypadku pocisku na ambonie, oprócz myśliwych mogli to być zwykli
spacerowicze.
To nie pierwszy przypadek zastraszania leśników i
myśliwych. Regularnie niszczone są także urządzenia
3.: Stanowisko Tomasza Goleniowskiego EOD TECH (Antyterrorystyczne poszukiwania materiałów i urządzeń wybuchowych.)
w sprawie znalezionego na jednej ambon myśliwskich materiału
wybuchowego, o którym poinformowała „Gazeta Pomorska”, dnia
28.12.2019 r.
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Tomasz Goleniowski/EOD TECH – pocisk artyleryjski moździerzowy – prawdopodobnie pocisk tego kalibru został umieszczony na ambonie.

gospodarki łowieckiej i leśnej. Zieloni radykałowie wielokrotnie nawoływali w Internecie do zabijania myśliwych. Niestety, każdy z przypadków celowego umieszczania niewybuchów i niewypałów w bezpośrednim
otoczeniu ambon został potraktowany jako kolejne
ujawnienie pozostałości po działaniach wojennych bez
cech przestępstwa.
„Komenda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim za pośrednictwem stanowiska kierowania
Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nie
skierowała na miejsce policyjnych pirotechników
oraz Zespołu ds. Zwalczania Aktów Terroru Kryminalnego. Jak to się stało, że sprawa, która może dotyczyć bardzo poważnych przestępstw przeciwko
życiu i zdrowiu – nawet być może o charakterze terrorystycznym, została tak spektakularnie zaprzepaszczona?” – pyta pirotechnik oraz ekspert ochrony w
Biurze Ochrony Rządu.
PLAC BUDOWY OSIEDLA – ŁADUNEK WYBUCHOWY4
Do jawnego aktu terroryzmu doszło także w Bielsku
Białej, gdzie domorosły ekoterrorysta, 29-letni Mateusz
H. wysadził w powietrze budynek i podjął próbę zniszczenia dwóch kolejnych. Do ataku bombowego doszło

17 lipca 2018 r. nad ranem na osiedlu Sarni Stok w Bielsku-Białej. Na placu budowy doszło do dwóch silnych
eksplozji, które całkowicie zniszczyły jeden segment
trzykondygnacyjnego bloku. Atmosferę podgrzała informacja, która trafiła do lokalnych mediów. "Brygada
Wschód" przyznała się w niej do zamachu i zapowiedziała kolejne, jeżeli inwestor nie wstrzyma prac na
budowie. Śledczy zajmujący się sprawą, zarzucili mężczyźnie popełnienie 20 przestępstw.
Biegli badający sprawę ustalili, że zniszczenia były
spowodowane wynikiem eksplozji dwóch przerobionych butli. Jak poinformował rzecznik Prokuratury
Okręgowej w Bielsku-Białej Jacek Boda, doszło tam do
eksplozji materiałów łatwopalnych, w wyniku której zawalił się jeden segment budynku. Łączne straty oszacowano na kwotę blisko 1, 2 mln zł. Policja wskazała, że
doszło do celowego zamachu. Na szczęście na terenie
budowy nikogo nie było.
Dwa tygodnie po wybuchu do mediów dotarły e-maile, w których do ataku przyznała się „podziemna organizacja obronna Brygada Wschód”. „»Brygada
4.: Rafał Pasztelański „Domorosły ekoterrorysta odpowie za atak
bombowy”, TVP INFO, 12.12.2019
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Fot. Screen YouTube Głos24.pl
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Wschód« zwraca się do dewelopera (…) z żądaniem
opuszczenia »Sarniego Stoku«! Do 6 sierpnia macie
wstrzymać roboty i wydać oświadczenie o akceptacji tych warunków! Do 31 października pozostałe bloki, które wciąż stoją, mają zostać rozebrane,
plac budowy uprzątnięty, ogrodzenia zdjęte, a Wy
macie opuścić tę ziemię! A za kilka lat, znów wyrośnie tam las, tak jak było kiedyś” – rozkazał autor listu.
„Jeśli deweloper znów nie posłucha ludzi przemawiających w imieniu wszystkich mieszkańców »Sarniego
Stoku« i usiłuje dokończyć swoją amatorską budowę,
niech nikomu nie strzeli do głowy, aby kupować jego
nowe mieszkania! Bloki te powstają bezprawnie i nawet gdyby zostały ukończone, i tak będą wyburzone,
czy to za zgodą dewelopera, czy bez niej! Niech pod
żadnym pozorem nikt nie próbuje tam przebywać, bo
»Brygada Wschód« nie będzie przejmować się łotrami,
którzy zatruli okoliczną ziemię lub wtórują barbarzyńcom” – napisał autor podpisany jako „łączniczka Pocahontas”.
W tym samym miejscu rok wcześniej nieznany
sprawca spalił koparkę, obok której znaleziono kartę, na
której napisano: „Odejdźcie stąd! Zostawcie te ziemie w
spokoju! To pierwsze i ostatnie ostrzeżenie!”.
Śledztwem w sprawie zamachu zajął się Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Specjalną grupę, w skład której weszli funkcjonariusze CBŚP
i komendy miejskiej w Bielsku-Białej, powołał także szef
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policji. Mateusz H. odpowie za popełnienie łącznie
dwudziestu przestępstw. Grozi mu do 10 lat więzienia.
„SKAZALI NA ŚMIERĆ” BLISKO 2500 NOREK5
Pseudoekolodzy i tzw. „obrońcy zwierząt” w nocy z 7
na 8 czerwca 2019 r. skazali na śmierć w męczarniach
ok. 2000 norek. Aktywiści ekologiczni zniszczyli siatki
i otworzyli klatki, co poskutkowało śmiercią, zwłaszcza młodych norek, które bez wypuszczonych matek
umierały z pragnienia lub były zagryzane przez dorosłe
osobniki. Cała okolica była pogrążona w pisku zwierząt,
które szukały swoich matek. W akcji wyłapywania zwierząt pomagali nawet sąsiedzi, do których dotarły zwierzęta, szukające pożywienia.
Przez ponad 6 godzin pracownicy, którzy ratowali wypuszczone przez aktywistów zwierzęta, próbowali ponownie połączyć matki z potomstwem.
Nie wszystkie podjęły nienaturalne karmienie.
Większość z nich zginęła z wycieńczenia. Zwierzęta, zostały skazane na śmierć. Śledztwo w sprawie
wszczęła policja, która prowadziła dochodzenie w
sprawie wykrycia sprawców „uwalniania” zwierząt.
„W tej chwili zostały przekroczone kolejne granice
nagonki na nas - hodowców. Zaczynam się poważnie
5.: „Tzw. ekolodzy doprowadzili do śmierci ponad 2 tys. norek”, Radio Maryja, 07.06.2019 r.
6.: „Marek Gróbarczyk o akcji Greenpeace w porcie gdańskim: nie
ma nic wspólnego z ekologią”, Polskie Radio 24, 12.09.2019

Fot. wSensie

EKOTERRORYZM
EKOTERRORYZM

obawiać o swoje bezpieczeństwo. To co w tej chwili
robią media i w jaki sposób przedstawiają działalność
hodowców zwierząt futerkowych jest przerażające.
Nazywa się nas mordercami” – Daniel Chmielewski, hodowca.

ZASTRASZANIE
Przykłady komentarzy pisanych przez „obrońców zwierząt”, pojawiające się w sieci wobec rolników i hodowców zwierząt.

Fot. Greenpeace Polska, Flickr

PIRACTWO MORSKIE6
9 września aktywiści z Greenpeace zablokowali w
gdańskim porcie statek z Mozambiku, który miał wyładować węgiel. Na burcie statku został namalowany
napis "Węgiel stop". Aktywiści ekologiczni wspięli się na
żurawie służące do rozładunku węgla i zatrzymali ich
pracę. Ekolodzy domagali się w ten sposób od polskiego rządu odejścia od węgla do 2030 r. Wśród blokujących, oprócz Polaków obecni byli także zagraniczni aktywiści - grupa ze Słowacji, Niemiec i Austrii. W związku
z działaniem aktywistów ekologicznych z Greenpeace,
zatrzymano 28 osób, a 18 usłyszało w prokuraturze dwa
zarzuty. Godzina przestoju w porcie oznacza nawet kilkaset tysięcy złotych straty. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku zaznaczyła, że „uniemożliwienie bieżącej
eksploatacji urządzeń skutkuje stratą nie mniejszą niż

490 tys. zł na szkodę portu”. Jest to przestępstwo z art.
288 paragraf 1 KK, w związku z art. 294 paragraf 1 KK.
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