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Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy?
A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych.
U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone.
Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Ewangelia wg św. Łukasza, 12, 6–7
Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”.
A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu:
lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi.
Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz.
Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące.
Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.
Ewangelia wg św. Mateusza, 5, 38–42
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O Autorach
Katarzyna Bartyńska – psycholog i ratownik medyczny. Ukończyła psychologię na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 8 lat pracuje jako psycholog
w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, gdzie zapewnia opiekę
psychologiczną strażakom i pracownikom cywilnym oraz prowadzi wykłady i szkoli
z zakresu psychologii.
Filip Bolechała – doktor nauk medycznych, specjalista medycyny sądowej, adiunkt
Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum. Biegły sądowy, wykładowca, autor licznych publikacji naukowych poświęconych aspektom sądowo-lekarskim, a w szczególności przypadkom zabójstw. Zastępca redaktora naczelnego
„Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, konsultant wojewódzki w dziedzinie
medycyny sądowej dla województwa świętokrzyskiego, członek Polskiego Towarzystwa
Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.
Edyta Drzazga – doktor nauk prawnych, kryminolożka, socjolożka, adiunkt w Katedrze Kryminologii na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Zainteresowania badawcze: „zielona” kryminologia, teorie kryminologiczne, medialny
obraz przestępczości, przestępczość przeciwko dobrom kultury, metody jakościowe
w badaniach kryminologicznych.
Klaudia Guzińska – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji (Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego
Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie). Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku
Terapii Uzależnień w Gdańsku. W 2020 r. rozpoczęła naukę w Szkole Psychoterapii
Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Jest w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych na Uniwersytecie Łódzkim.
Bogdan Guziński – podinspektor w stanie spoczynku, absolwent Wydziału Nauk
Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Doktor nauk społecznych
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W latach 1991–2012 funkcjonariusz Policji
związany ze służbą kryminalną. Od 2012 r. jako funkcjonariusz Policji związany jest
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z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, gdzie zajmował stanowisko Kierownika Zakładu
Studiów nad Przestępczością Zorganizowaną i Terroryzmem Instytutu Służby Kryminalnej. Uczestnik wielu szkoleń i wizyt międzynarodowych m.in. w Wielkiej Brytanii
i Stanach Zjednoczonych. Brał udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych o charakterze policyjnym, m.in. w projekcie EU – China Police Training Project,
w którym realizował zajęcia z problematyki zwalczania przestępczości zorganizowanej
na Uniwersytecie Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie i na Uniwersytecie Policji
Kryminalnych w Shenyang. Obecnie adiunkt Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego
na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.
Związany również z kierunkiem Prawo i Prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej
w Gdańsku oraz z Wyższą Szkołą im. Pawła Włodkowica w Płocku.
Ewa Habzda-Siwek – doktor nauk prawnych, psycholog i kryminolog; pracownik
naukowy i dydaktyczny w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracuje z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS; zainteresowania zawodowe obejmują między innymi przestępczość z użyciem przemocy oraz zagadnienia z pogranicza psychologii i prawa.
Agnieszka Haś – doktor nauk humanistycznych z zakresu psychologii, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Interesuje się szczególnie problematyką dzieci – świadków pokrzywdzonych w sprawach o przestępstwa z użyciem przemocy oraz
problematyką rodzinną i nieletnich. Wykładowca działającego przy IES Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytetu
Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu SWPS.
Józef Jaszowski – policjant z ponad 25-letnim stażem, praktyk pracy patrolowo-interwencyjnej i dochodzeniowo-śledczej we wsiach i miastach trzech województw.
Bogdan Lach – psycholog śledczy, biegły sądowy z zakresu psychologii, specjalista w dziedzinie przestępstw związanych z użyciem przemocy. Stworzył ponad 400 profili psychologicznych i kryminalistycznych nieznanych sprawców różnych kategorii przestępstw.
Emerytowany podinspektor Policji, obecnie pełniący funkcję radcy Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W latach 1994–1996 funkcjonariusz
Służby Więziennej. Od 1996 r. ekspert KWP w Bielsku-Białej, a następnie w 1998 r.
koordynator Zespołu Psychologów KWP w Katowicach. Za swoje osiągnięcia został odznaczony złotym Krzyżem Zasługi oraz Odznaką Zasłużony Policjant. Członek Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Marek Lisowicz – biegły w zakresie weryfikacji wyznaczonego obszaru terenu działania
w celu ustalenia miejsca ukrycia zwłok i przedstawienia propozycji doboru właściwych
metod poszukiwawczych oraz środków technicznych. Absolwent kursu przewodników
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psów do wyszukiwania i lokalizacji zapachu zwłok ludzkich w Zakładzie Kynologii
Policyjnej w Bratysławie (Policja Słowacka) oraz eksternistycznego kursu w Zakładzie
Kynologii Policyjnej w Sułkowicach CSP Legionowo. Kierownik prac podwodnych,
zawodowy nurek, operator systemów nurkowych, ratownik WOPR, GOPR, operator urządzeń geofizycznych wykorzystywanych podczas czynności poszukiwawczych
zakończonych wielokrotnie ujawnieniem zwłok ludzkich. Przewodnik dwóch psów
specjalistycznych („zwłokowych”) mających potwierdzone odnalezienia. Twórca innowacyjnych metod poszukiwania ukrytych zwłok ludzkich. Współautor artykułów naukowych dotyczących samobójstw, zaginięć i zabójstw w aspekcie poszukiwania zwłok.
Artur Luzar – strażak, ratownik medyczny, pracownik Szkoły Aspirantów Państwowej
Straży Pożarnej w Krakowie.
Grażyna Manjura-Niśkiewicz – doktor nauk prawnych i absolwentka Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Jest etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Ma doświadczenie w branży szkoleniowej (długoletnia
współpraca z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie), dydaktycznej
i publicystycznej (autorka m.in. Komentarza do ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
który doczekał się kilku wydań). Zawodowo związana z administracją samorządową.
Od kilku lat interesuje się wiktymologią, a w szczególności ofiarami gwałtu, przemocy
w rodzinie i ich wiktymizacją wtórną, a także związkami ofiary ze sprawcą przestępstwa.
Bogdan Michalec – emerytowany funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP
w Krakowie. Współtwórca krakowskiego „Archiwum X”, którego celem jest wykrywanie zabójstw z tzw. ciemnej liczby. Filozof procesu wykrywczego. Autor publikacji
naukowych z zakresu procesu wykrywczego zabójstw sprzed lat. Współzałożyciel kanału „Polskie archiwum X” na YouTube, gdzie prezentowane są zagadnienia związane
z ciemną liczbą przestępstw.
Szymon Mościcki – ze Strażą Graniczną związany jest od 2009 r. W latach 2009–2010
pełnił służbę w Kontroli Bezpieczeństwa w Porcie Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 2010–2013 pracował w Wydziale ds. Cudzoziemców
w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej w Warszawie. Od 2013 r. pełni służbę
w Wydziale Kadr i Szkolenia w Śląskim Oddziale SG, gdzie m.in. sprawuje nadzór
nad działalnością kynologiczną. W latach 2017–2020 kilkakrotnie brał udział w misjach zagranicznych mających na celu wsparcie w przeciwdziałaniu nielegalnej migracji
policji granicznej krajów znajdujących się na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.
Justyna Oettingen – psycholog sądowy i seksuolog kliniczny certyfikowany przez
Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, pracownik Instytutu Seksuologii i Psychoterapii
„Zacisze” w Krakowie. Biegły z zakresu seksuologii klinicznej i sądowej na liście Sądu
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Okręgowego w Tarnowie, specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz seksuologicznych w sprawach karnych i cywilnych. Realizuje studia doktoranckie w Zakładzie
Psychologii Lekarskiej Katedry Psychiatrii CM, uczestniczy w szkoleniu specjalizacyjnym z zakresu psychologii klinicznej odbywającym się w Szpitalu Uniwersyteckim.
Dariusz Piekarski – emerytowany pracownik Laboratorium Kryminalistycznego
KWP w Krakowie, absolwent ASP w Krakowie. Artysta plastyk.
Danuta Piniewska-Róg – doktor nauk medycznych, biegły z zakresu genetyki sądowej, pracownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UJ Collegium Medicum
w Krakowie. Do jej zainteresowań naukowych należy m.in. badanie genetycznych
predyspozycji u ofiar samobójstw dokonanych. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz nauczyciel akademicki prowadzący działalność dydaktyczną
na Wydziale Lekarskim i Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii.
Małgorzata Puzio-Broda – funkcjonariusz Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji
Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Policjantka o 27-letnim stażu
w formacji, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu
Warszawskiego. Uczestniczyła w realizacji unijnego projektu „Przygotowanie systemu
Child Alert w Polsce” – narzędzia służącego poszukiwaniu zaginionych dzieci. Członek Sieci Ekspertów Policyjnych zrzeszonych przy organizacji Amber Alert Europe.
Autorka i współautorka artykułów i publikacji poświęconych zjawisku zaginięć osób.
Tomasz Rajtar – psycholog, pedagog, biegły Instytutu Ekspertyz Sądowych, adiunkt.
Szczególnie interesuje go problematyka niedostosowania społecznego nieletnich,
zwłaszcza dziewcząt, oraz zjawisko cyberprzemocy wśród młodzieży. Wykładowca
działającego przy IES Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych. Prowadzi szkolenia
dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i OZSS oraz zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki.
Maciej Rokus – szef Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, biegły sądowy przy Sądzie
Okręgowym w Katowicach, zakres specjalności: bezpieczeństwo w ruchu na torze
wodnym (utonięcia, wypadki jednostek pływających, wypadki podczas uprawiania
sportów wodnych), prowadzenie badań w wodzie (poszukiwania z wykorzystaniem
hydroakustycznych środków pomiarowych i nurków), metody poszukiwawcze, przeprowadzenie poszukiwań ludzi lub zwłok na obszarach wodnych i terenach trudno
dostępnych. Biegły z zakresu przeprowadzenia eksperymentów procesowych, mających na celu ustalenie przyczyny utonięcia. Biegły z zakresu bezpieczeństwa jednostek
pływających. Kierownik prac podwodnych. Ukończył studia podyplomowe z zakresu
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Prawa Dowodowego na UJ, uczestnik studiów podyplomowych gdyńskiej Akademii
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania sytuacją
kryzysową w Szkole Zarządzania na Uniwersytecie Śląskim.
Rafał Skręt – kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych w Sądzie
Rejonowym w Sosnowcu, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
(SPPwR). Ukończył szkolenie według programu „Rodzina” w zakresie pracy z osobami
stosującymi przemoc w rodzinie. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sosnowcu, członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy i wiceprezes Śląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych „Auxilium”.
W 2019 r. odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw
Kobiet. Realizator programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy.
Joanna Stojer-Polańska – doktor nauk prawnych, kryminalistyk. Wykładowca akademicki z kryminalistyki, kryminologii, zwalczania przestępczości. Popularyzatorka nauki. Jej zainteresowania naukowe obejmują medycynę sądową, profilowanie sprawców
zabójstw, samobójstwa oraz zapobieganie przemocy. W katowickiej filii Uniwersytetu
SWPS prowadzi zajęcia poświęcone ciemnej liczbie przestępstw. Autorka książek dla
dzieci o zwierzętach na służbie.
Marcin Strona – asystent w Katedrze Medycyny Sądowej UJCM w Krakowie, specjalista z zakresu medycyny sądowej, biegły pracujący na rzecz organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości. Jego zainteresowania naukowe skupiają się na szeroko rozumianym
problemie zgonów dzieci oraz medyczno-sądowej analizie zabójstw w interdyscyplinarnych zespołach.
Marcin Szewczak – socjolog, profiler, praktyk od lat zaangażowany w poszukiwania
zaginionych. Na stałe współpracuje z Policją, Strażą Pożarną, GOPR i WOT w zakresie
profilowania psychologicznego i taktyki prowadzenia działań poszukiwawczych. W kręgu
jego zainteresowań znajdują się szczególnie: dynamiczne profilowanie osób zaginionych,
a zwłaszcza osób, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że popełnili samobójstwo,
oraz sposoby i techniki zaopiekowania psychologicznego bliskich osoby zaginionej.
Rafał Tracz – funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego KWP w Krakowie. Absolwent
kierunku bezpieczeństwo narodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz prawa w zarządzaniu w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości. Doktorant w Akademii Ignatianum. Jego zainteresowania obejmują: korelacje bezpieczeństwa i interesu społecznego
z wykrywalnością ciemnej liczby zabójstw, zaginięcia wymuszone na świecie, zaginięcia
pozorne, praca operacyjna w działaniach służb, profilaktyka przestępczości.
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Karolina Trojanowska-Strzebak – psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny,
absolwentka studiów podyplomowych z zakresu seksuologii klinicznej. Biegły Sądu
Okręgowego w Rzeszowie z zakresu seksuologii klinicznej i sądowej. Prowadzi terapię
indywidualną i grupową, pracuje w poradni zdrowia psychicznego i oddziale dziennym
psychiatrycznym. Jest kierownikiem Poradni Seksuologii i Patologii Współżycia, gdzie
zajmuje się terapią osób skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej.
Ewa Wach – psycholog sądowy, pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie, ma rekomendacje dla biegłych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Specjalizuje się w opracowywaniu ekspertyz w sprawach karnych, w tym w zakresie wykorzystywania seksualnego, zeznań świadków oraz wyjaśnień podejrzanych i oskarżonych,
profilowania nieznanych sprawców przestępstw oraz samobójstw. Autorka licznych
publikacji z tych dziedzin. Prowadzi zajęcia z tej tematyki na studiach podyplomowych
oraz szkoleniach dla pracowników wymiaru sprawiedliwości.
Paulina Wiśniewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce
(WNPiD UAM), magister filologii polskiej i germańskiej (UAM), dziennikarka prasowa („Dziennik Poznański, „Express Poznański”, „Murator”, „Wprost”, „Echo Miasta”,
„My50+”, epoznan.pl, Winogrady.org) i telewizyjna (TVP Poznań). Nauczycielka,
lektorka, wykładowca. Autorka licznych publikacji prasowych (artykułów, reportaży,
felietonów), tłumaczeń oraz książek: Hacker mózgu (2000), Polski polityk a polityczny
etos (2010) oraz Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku (2013).
Wolontaryjnie współpracuje z fundacjami zajmującymi się ochroną praw zwierząt.
Adam Witkowicz – kurator zawodowy wykonujący orzeczenia w sprawach karnych
w Sądzie Rejonowym w Zawierciu. Członek zarządu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach, członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. W 2014 r.
został odznaczony Wyróżnieniem Białej Wstążki w kategorii Wymiar Sprawiedliwości
przyznawanej przez Fundację Porozumienie Bez Barier oraz Centrum Praw Kobiet.
Ukończył specjalistyczne szkolenie w zakresie pracy ze sprawcami przemocy w rodzinie
opartym na Modelu Duluth (Instytut Prewencji Przemocy).
Małgorzata Wojciechowska – psycholog, biegła Instytutu Ekspertyz Sądowych
w Krakowie, opiniuje zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych. Wykładowca
działającego przy IES Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych, gdzie prowadzi szkolenia dla psychologów i pedagogów, a zwłaszcza dla pracowników Opiniodawczych
Zespołów Sądowych Specjalistów. Członek Sekcji Psychologii Sądowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Wstęp
Bezbronność trudno zdefiniować i osadzić w konkretnych ramach. Czasami widać,
kiedy bezbronność kogoś dotknęła, innym razem trudno domyślić się, że taka trudna
sytuacja kogoś dotyczy. Bezbronna bywa ofiara przestępstwa w starciu ze sprawcą,
bezbronne są zwierzęta w starciu z człowiekiem, przyroda w starciu z cywilizacją także
często stoi na przegranej pozycji.
Bezbronność nie musi oznaczać bezradności, ale często idzie z nią w parze. Stąd
właśnie w ciemnej liczbie przestępstw dużo ofiar charakteryzuje się bezradnością.
Ciemna liczba przestępstw zawiera te czyny kryminalne, którą są poza oficjalnymi
danymi na temat przestępczości. Nie zgłaszają przestępstw ofiary, które boją się zawiadomić Policję, bo czują strach przed reakcją sprawcy. Strach działa na nie paraliżująco.
Dzieje się tak w wyniku stosowania przez sprawców różnego rodzaju przemocy, a także
gróźb i szantażu. Pokrzywdzeni obawiają się też tego, że organy ścigania nie pomogą
rozwiązać problemu, zwłaszcza jeśli już w przeszłości osoby te nie otrzymały pomocy służb mundurowych przy zgłaszaniu naruszeń prawa. Czasami pokrzywdzeni nie
zgłaszają z powodu poczucia wstydu, braku wsparcia bliskich i wsparcia społecznego.
Nie złożą oficjalnego zawiadomienia, kiedy nie znają przepisów i procedur, a sytuacja
ich przerasta. Nie zgłaszają, kiedy uczynić tego nie mogą. Dotyczy to przestępstw
przeciwko życiu, kiedy ofiara jest osobą zaginioną, a w rzeczywistości stała się ofiarą
zabójstwa, zaś ciało sprawa ukrył. Nie może także zgłosić faktu pokrzywdzenia osoba
fizycznie do tego niezdolna z powodu działań sprawcy bądź zastraszona tak bardzo, że
nie jest zdolna do obrony.
Przed rozdziałem pierwszym znalazł się tekst Strachy wymiaru sprawiedliwości, który może pełnić funkcję dodatkowego wstępu. Warto zastanowić się, skąd bierze się
w ludziach strach skutkujący zaniechaniami w przypadku obserwowania wystąpienia
czynów przestępnych. To rozważanie kryminologiczne dotyczy też źródeł zachowań
kryminalnych i milczącej zgody na działania innych. Zgoda może wynikać z wyuczonej
bierności i bezradności, braku wzorcu postępowania albo generalnego braku potępienia
pewnych zachowań czy też niejasnych reguł postępowania. Strach potrafi sparaliżować
wymiar sprawiedliwości, a dotyczyć może zarówno ofiary, jak i osób, których zadaniem
jest zwalczanie przestępczości.
Dzieci bywają bezbronne w starciu z dorosłymi. Często sprawcami przestępstw
przeciwko najmłodszym są bliskie im osoby, które dziecko darzy zaufaniem. Jeśli
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dziecko staje się ofiarą, to może zdarzył się nieszczęśliwy wypadek albo ktoś bliski je
skrzywdził. Obcy sprawca rzadko ma dostęp do dziecka. Zwykle jest ono pod szczególną ochroną. Jeśli zostaje skrzywdzone, to budzi współczucie nawet tych osób, które go
osobiście nie znają. Powoduje to, że ludzie są skłonni pomagać i angażować się w takie
sprawy jak poszukiwanie zaginionych nieletnich. Przemoc wobec dzieci nie jest zjawiskiem nowym, ale dostrzeganie jej skutków, reagowanie i zwalczanie uwarunkowane
jest wieloma czynnikami, zarówno prawnymi, jak i kulturowymi. Dzieci doświadczają
przemocy seksualnej, fizycznej oraz psychicznej. Sprawcą może być rodzic, ktoś bliski
z rodziny, rówieśnik. Także ktoś, kto sam wcześniej przemocy doświadczył. Bywa, że
ofiara staje się sprawcą.
Współcześnie sprawca może także zaatakować, używając internetu. W tym wypadku może być kimś obcym dla dziecka, a tym samym trudniejszym do zidentyfikowania.
Działaniem w cyberprzestrzeni także jest w stanie wyrządzić ogromną krzywdę. Może
nie widać jej bezpośrednio, ale konsekwencje będą na pewno. Brak reakcji na krzywdę
powoduje, że kolejna osoba może stać się ofiarą przestępstwa. Dlatego tak ważna jest
walka z ciemną liczbą przestępstw. Istotne jest też stworzenie wymiaru sprawiedliwości
przyjaznego dzieciom, takiego, który dostrzega, że są sytuacje, kiedy młody człowiek
powinien dostać szansę. Bardzo ważne staje się także podjęcie działań, aby unikać
wiktymizacji wtórnej. Dotyczy to postawy wymiaru sprawiedliwości wobec pokrzywdzonych w każdym wieku.
Działania związane z nieporozumieniami rodziców skutkujące trudną sytuacją
faktyczną dziecka pojawiają się coraz częściej. Co prawda w przypadku przestępstw
przeciwko dzieciom, zwłaszcza tych przeciwko ich życiu i zdrowiu, ludzie są skłonni
pomagać i angażować się w tego typu sprawy, co wykorzystuje choćby system poszukiwań zaginionych dzieci Child Alert, ale już w przypadku nieporozumień rodzinnych
skonfliktowana rodzina pozostaje sama albo bliscy jeszcze podsycają konflikt. Z powodu rosnącej liczby rozwodów i problemów z porwaniami rodzicielskimi warto także tej
kwestii poświęcić więcej uwagi. Czasy pandemii także przyczyniły się do eskalacji wielu
konfliktów i pozostawienia problemu przemocy w rodzinie bez narzędzi do zwalczania.
Zwierzęta również są podmiotami, które prawo chroni. Z jednej strony, dostrzegając ich bezbronność, pomagamy tym, które uważamy za potrzebujące pomocy,
i tym, które kojarzymy z obiektem pozytywnych uczuć, a z drugiej zaś o określonej
kategorii zwierząt nie myślimy przez pryzmat przysługujących im praw. Inaczej wszak
traktujemy domowe zwierzęta, jak psy i koty, inaczej zwierzęta rzeźne, laboratoryjne
czy dzikie. W grę wchodzi oczywiście kontekst kulturowy, ale i przepisy, które nie zapewniają takiej samej ochrony istotom żywym. Zwierzęta od niedawna są chronione
przed przemocą ze strony człowieka. Określają to przepisy prawa karnego. Działają
też organizacje walczące o prawa zwierząt. Czy podobne rozwiązania będą dotyczyły
drzew czy rzek? Wszak mówi się o przestępstwach przeciwko środowisku. To często
„przestępstwa bez ofiar”, bowiem nie ma pokrzywdzonego, który ma możliwość zawiadomienia o przestępstwie. Ani bity pies, ani skażona rzeka tego nie zrobi. Oczy-
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wiście skażenie rzeki, powietrza czy gleby przekłada się na zdrowie ludzi i być może
wywoła reakcję człowieka, podobnie jak pies przywiązany w lesie łańcuchem do drzewa
wywołuje reakcje emocjonalne, a także działania prawne ze strony człowieka. Wiele
jednak zachowań takiego typu, kiedy dochodzi do znęcania się nad zwierzęciem czy
też zanieczyszczania środowiska, pozostaje nierozliczonych. Tu trzeba wspomnieć także
obojętność – sąsiadów, okolicznych mieszkańców, którzy nie reagują, sankcjonując
zło i akceptując cierpienie zadawane zwierzętom czy przestępstwa wobec środowiska.
Trzeba wypracować system przepisów, który pozwoli w praktyce realizować prawa
zwierząt. Należy rozważyć, jak powinny funkcjonować schroniska dla zwierząt i czy są
możliwe inne rozwiązania chroniące przed bezdomnością zwierzęta albo takie postępowanie, które sprawi, że schroniska nie będą potrzebne. Należy wskazać, kiedy zwierzę
może być odebrane właścicielowi bądź posiadaczowi. Będą też odbiciem naszej wrażliwości i skłonności do reakcji, kiedy widzi się bezbronność najbardziej bezbronnych.
Często przemoc wobec zwierząt, zwłaszcza ta bez stosownej reakcji prawnokarnej, staje
się zapowiedzią przemocy wobec człowieka.
Kiedy nikt nie pomaga uporać się z traumami z przeszłości, zaczyna mieszać się
rola sprawcy i ofiary. W wielu sprawach trudno rozstrzygać, jaką rolę właściwie danej
osobie przypisać. Kiedy pojawiają się przemoc, alkohol i brak pomocy z zewnątrz,
przestępstwa z ciemnej liczby powtarzają się przez lata. Doświadczają jej całe rodziny.
Jak interweniować i jak pomóc? W tych sprawach rola służb mundurowych, jak i rola
kuratora z całą pewnością nie są łatwe, a sytuacje, w których przychodzi im działać,
na pewno nie są proste i jednoznaczne.
Być może trzeba wypracować dodatkowe narzędzia i rozważyć, co zrobić w przypadku, kiedy jedyne działania na rzecz zwalczania przestępczości i jej profilaktyki będą
online. Zwalczanie przemocy działaniem internetowym w zasadzie nie jest możliwe,
ale na pewno konieczne jest wpieranie ofiar i wypracowanie modelu działań w takich
czasach, jak obecne, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem epidemiologicznym.
Prewencja jest możliwa, a zarazem konieczna także w cyberprzestrzeni.
Osoby bezdomne zwykle nie są tymi, którym współczujemy najbardziej albo z którymi się solidaryzujemy. Kiedy stają się ofiarami przestępstw, często nie ma obok nich
kogoś, kto udzieliłby wsparcia. A przecież sprawca zabójstwa osoby bezdomnej nie
powinien uniknąć kary. Choć takie sprawy nie budzą dużego zainteresowania mediów,
i tu trzeba walczyć o prawdę i sprawiedliwość. W poprzednich częściach Przypadków
kryminalnych opisane były sprawy przestępstw przeciwko bezdomnym, gdzie sytuacja
braku ustalenia tożsamości utrudniała rozwiązanie sprawy zabójstwa. Dzięki działaniom zespołu krakowskiego Archiwum X sprawy zostały wykryte i osądzone.
Kiedy dochodzi do zaginięcia, pokrzywdzoną przestępstwem może być właśnie
osoba zaginiona. Często dopiero po czasie okazuje się, co się wydarzyło. Rodzina
i bliscy nie wiedzą, co mogło się stać. Stąd rodzina osoby zaginionej także doświadcza
traumy z powodu lęku i niepewności, z wyjątkiem sytuacji, kiedy to członek rodziny
odpowiedzialny jest za zaginięcie. Wtedy pojawia się strach przed odpowiedzialnością
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karną. Warto tak poprowadzić wszystkie czynności, by zadbać o dobrostan bliskich,
prawidłowo typować osoby związane z zaginięciem i oczywiście wykorzystać wszystkie
możliwości, aby znaleźć osobę zaginioną.
W sytuacji zaginięcia na obszarze wodnym poszukiwania na pewno nie są łatwe.
Gdzie są granice ludzkich możliwości i możliwości zastosowania nowych technologii?
Wszak nadzieja na odnalezienie umiera ostatnia. Poszukiwania osób zaginionych mają
na celu zmniejszenie ciemnej liczby zabójstw, jak i odnalezienie ofiar nieszczęśliwych
wypadków oraz samobójców. Ze względów prawnych, ale i społecznych, rozwiązanie
spraw zaginięć, nawet po latach, jest niezwykle istotne.
Zjawisko bezbronności dotyczy ofiar przestępczości seksualnej. Często sprawca tak
wybiera ofiarę, aby stała się bezradna, bo to mu zapewnia bezkarność. Mechanizmy
rządzące tego typu manipulacjami znamy od lat, a ciemna liczba przestępstw seksualnych nadal pozostaje duża. Czasami ofiara przez lata nie ma świadomości, że jest pokrzywdzona. Chroni sprawcę, bo ten zadbał o wystąpienie tego rodzaju mechanizmów
u ofiary. Z jednej strony pozwala to przetrwać, z drugiej powoduje wiktymizację na
bardzo głębokim poziomie. Część ofiar tego typu przestępstw to także ofiary handlu
ludźmi, często pokrzywdzone również innymi czynami, takimi jak przemoc fizyczna
czy zmuszanie do zażywania narkotyków. Tego typu powiązania pokazują, jak wielowymiarowe jest zjawisko przestępczości.
Są takie sytuacje, kiedy wydaje się, że sprawca nie oszuka ofiary, bo ta nie da się
zmanipulować, a jednak udaje się osiągnąć przestępcze zamierzenie. Patrząc z boku,
a także z perspektywy już poznanych przypadków, na kradzieże i oszustwa metodą
„na wnuczka”, wydaje się, że ludzie powinni nauczyć się tego, jak nie poddawać się
podstępnym, ale schematycznym, działaniom. Chyba nadal brakuje edukacji i wsparcia
osób bliskich dla osób starszych. Mogą pomóc nie tylko przestrzegając, ale i pomagając
zawiadomić Policję o zdarzeniu, kiedy starsza osoby boi się czy wstydzi zrobić to sama.
Nie tylko osoby starsze poddają się manipulacji ze strony sprawcy. Czynniki, które
powodują, że dokonanie przestępstwa jest możliwe, stoją zarówno po stronie sprawcy,
jak i ofiary, a także sytuacji, w której się znajdują te osoby. Wykorzystanie bezbronności, naiwności, zaufania ma różne oblicza. To jednak po stronie sprawcy jest decyzja
o tym, że chce dopuścić się konkretnego zachowania. Zdarza się, niestety, że ofiary
doznają stygmatyzacji i wiktymizacji wtórej, kiedy to pokrzywdzone osoby obarcza się
odpowiedzialnością za to, co się stało.
W rozdziale czwartym umieszczone zostały teksty mające charakter reportażu,
studium przypadku, relacji z miejsca zdarzenia, w których dostrzec można zaangażowanie w sprawy społeczne, opisujące trudne sprawy dotyczące przestępstw przeciwko
zwierzętom i przeciwko przyrodzie, opisane w nurcie walki o prawa zwierząt i prawo
do ochrony środowiska. Bardzo potrzebne jest również wprowadzenie emerytur dla
zwierząt służbowych w Polsce. Takiego rozwiązania nadal brakuje. Teksty w części
poświęconej przestępstwom przeciwko zwierzętom pokazują, że brakuje nam zarówno
rozwiązań prawnych, jak i dyskusji nad problemami „zielonej kryminologii”.
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Tekst ostatni nosi tytuł Bez szczęśliwego zakończenia. Wydawać by się mogło, że nie
pasuje on do tematyki książki, że zbyt lekko traktuje sprawy poważne. Jest to fragment
dużo większej całości napisany z perspektywy technika kryminalistyki, który „miejsca
zdarzenia” widział setki razy. Nie sposób na każdym miejscu ze zdarzeniem śmiertelnym współczuć tak jak za pierwszym razem, kiedy wyraziściej dostrzega się tragedię.
I takie reporterskie spojrzenie bardziej nastawione na dokumentacje niż żal pojawia
się u osób na swój sposób obytych ze śmiercią. Przy natłoku serialu kryminalnych,
gdzie śmierć oglądamy z perspektywy zagadki kryminalnej do rozwiązania, właśnie
takie spojrzenie może skłonić do refleksji. Również fragment Zamiast zakończenia powinien skłaniać do refleksji. Pokazuje on, że o trudnych sprawach można dyskutować
z różnych stanowisk, także sięgając do filozofii czy poezji.
Książka powstała dzięki zaangażowaniu osób związanych z naukami sądowymi,
które podejmują działania na rzecz profilaktyki przestępczości, prewencji kryminalnej
i zwalczania zachowań przestępczych. Przedstawione teksty pisane są z różnych perspektyw, nie tylko przez naukowców, ale i praktyków z organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości. Każdy Autor widzi sprawy inaczej, różne ujęcia dają szersze spojrzenie
na sytuację i możliwe rozwiązania. Część tekstów pisana jest w rygorach naukowych,
w innych wyraźnie można odczuć ich popularnonaukowy charakter, reporterskie spojrzenie czy zaangażowanie społeczne.
Książka została zilustrowana grafikami Dariusza Piekarskiego. Czasami bezbronność jest aż nadto widoczna, czasami nie widać jej w ogóle. Grafiki powinny skłonić
do chwili zadumy. Jak głęboko można doświadczyć bezradności i bezbronności? Jak
wygląda sytuacja ofiary? Co możemy zrobić? Jak się zachować? Jak rozpoznać, kiedy
pomagać? Stąd Dariusz Piekarski jest również współautorem kolejnej pozycji z cyklu
Przypadki kryminalne. Jego doświadczenie emerytowanego funkcjonariusza Policji na
pewno przekłada się na obrazy, które przygotował do niniejszej publikacji. Ich celem
jest skłonienie do przemyśleń poprzez pokazanie artystycznej wizji bezbronności opisanej w konkretnym tekście na kartach tej książki.
dr Joanna Stojer-Polańska

Paulina Wiśniewska

„Mordownia” Radysy.
Dramat psów ze schroniska w Radysach
w przekazie medialnym (studium przypadku)
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W Polsce obowiązuje ustawa o ochronie zwierząt. Każde zwierzę powinno mieć zagwarantowane prawo do życia bez cierpienia. Jednak w praktyce z tego „przywileju”
wyłączone są zwierzęta w wielu kategoriach, podporządkowanych gospodarce i nauce – zwierzyna leśna, chów przemysłowy, fermy drobiu, przemysł futrzarski, zwierzęta laboratoryjne i doświadczalne, zwierzęta cyrkowe. Obowiązujące zapisy prawne
dopuszczają cierpienie psów, kotów, małp, myszy, królików, kur, krów, świń, kaczek
i innych „pożytecznych” dla nauki i gospodarki gatunków. Do tej kategorii należy też
włączyć wyjęte w praktyce spod prawa – psy i koty w schroniskach dla bezdomnych
zwierząt. Mimo powszechnej świadomości takiego stanu rzeczy, zwłaszcza po szeroko
omawianym w mediach raporcie Najwyższej Izby Kontroli o tragicznym stanie zwierząt
przebywających w schroniskach, nic się w tej materii nie zmieniło.
Powszechna obojętność i społeczna akceptacja cierpienia zwierząt stała się wyznacznikiem poziomu etycznego współczesnego społeczeństwa polskiego. Przyzwolenie na
zadawanie cierpienia zwierzętom jest systemowe, ponieważ obejmuje warstwy społeczne od zwykłych obywateli do najwyższego, decyzyjnego szczebla. Zatem podejmując
walkę o dobrostan zwierząt, rzuca się wyzwanie strukturom społecznym, począwszy
od sąsiadów, poprzez władze gminy, miasta, powiatu, województwa i kraju; staje się
do walki z wymiarem sprawiedliwości, począwszy od gminnych komisariatów policji, przez szczeble miejskie, powiatowe i wojewódzkie, z prokuraturą i sądownictwem
wszystkich szczebli.
Funkcjonariusze Policji, choć zobowiązuje ich do tego ustawa, niechętnie podejmują interwencje w sprawie zwierząt (nie zawsze, nie wszyscy), prokuratury nazbyt
często umarzają sprawy o znęcanie się nad zwierzętami jeszcze na etapie postępowania
przygotowawczego i oskarżenie wobec oprawcy nie trafia na wokandę, a jak trafia,
nazbyt często zostaje albo umarzane, albo wydawany wyrok okazuje się rażąco niski.
To umacnia w społeczeństwie przekonanie, że interweniować nie warto, bo i tak zwierzęciu się nie pomoże, a nastręczy sobie samemu kłopotów. Zwłaszcza w małych miejscowościach czy wsiach, kiedy trzeba występować przeciwko sąsiadowi, który przecież
może się mścić, albo kiedy przyjeżdża z interwencją policjant, który z oprawcą zwierząt
się prywatnie zna, co w małych społecznościach nie jest niczym nadzwyczajnym.
Powszechną tolerancję wobec cierpienia zwierząt umacnia też instytucja Kościoła
poprzez swoje parafie – księża wiedzą, widzą, ale pomijają milczeniem, choć i tu,
oczywiście, zdarzają się szlachetne wyjątki.
Zwierzęta to też zarobek, a żądza zysku przesłania normy moralne. Hodowle,
przemysł mięsny, futrzarski zapewniają stabilne zyski. W tej kategorii należy też rozpatrywać hodowle i powszechnie akceptowane przez klientów pseudohodowle psów
rasowych oraz intratne schroniska prywatne, które mają zawarte umowy z gminami,
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a ich właściciele i zarządcy otrzymują tzw. psiodniówki. Nikt nie sprawdza, czy pies
jeszcze żyje, czy jest zdrowy i w jakich przebywa warunkach. Nawet gdy w mediach
społecznościowych czy mediach profesjonalnych ukazywany jest dramat i cierpienie
zwierząt z konkretnych miejsc, władze szczebli gminnego, powiatowego, wojewódzkiego czy krajowego nie zauważają problemu, a nawet jeśli zauważą i się publicznie
w tej kwestii muszą wypowiedzieć, i tak sytuacja się nie poprawia.
Jak „władza” już musi, to wykonuje jakieś ruchy, w efekcie – pozorne. Bo tak jest
wygodnej dla wszystkich. Bo tak się przyjęło. Bo tak… Po prostu. A w tle od lat rozgrywa się koszmarny, niewyobrażalny dramat setek tysięcy, milionów zwierząt w Polsce.
Dramat zgodny z prawem. I właśnie ze względu na ową społeczną tolerancję problemu, począwszy od szczebla gminnego aż do rządowego i parlamentarnego, możliwe
są takie miejsca jak Radysy, nazwane przez media społecznościowe „mordownią” lub
„katownią” zwierząt. O tej „mordowni” wiadomo było od blisko dwóch dekad. I nikt
nic z osób decyzyjnych nie zrobił, by uratować setki, tysiące cierpiących psów – żaden
sołtys, wójt, burmistrz, prezydent, starosta, wojewoda, poseł, senator, członek rządów –
ostatnich dwóch dekad. Takich miejsc jak Radysy jest więcej, powstają kolejne. Nie
widzieć, nie słyszeć, nie działać, przejść obojętnie i robić dalej swoje. Ludzie zwierzętom
zgotowali ten los. W majestacie prawa.

Cel pracy. Materiał i metody
Celem tekstu jest ukazanie mechanizmu pozwalającego na funkcjonowanie miejsc
takich jak Radysy oraz wykazanie, że system prawny poprzez szczebel samorządowy
i rządowy akceptuje istniejący stan rzeczy. Społeczeństwo również w swojej masie
przechodzi nad kwestiami cierpienia zwierząt obojętnie. Ale społeczeństwo to indywidualne byty, mieszkańcy Radys i okolic, to blisko 150 wójtów gmin, które podpisały
ze schroniskiem w Radysach umowy o współpracy, finansując ową „mordownię” i tym
samym akceptując metody „pracy” w tym schronisku. To konkretne twarze i konkretne
nazwiska, to ludzie, którzy mają swoje rodziny, dzieci, także swoje zwierzęta. W tekście
wzięty pod uwagę został też mechanizm społeczny, który w ramach zbiorowej odpowiedzialności powoduje, że tak naprawdę odpowiedzialny nie czuje się nikt.
Przeanalizowano wybrane materiały i przekazy medialne w postaci relacji, artykułów oraz indywidualnych wpisów na portalach społecznościowych, a także literaturę
źródłową, ze szczególnym uwzględnieniem raportu Najwyższej Izby Kontroli. Zastosowane metody badawcze to metody jakościowe: metoda badań dokumentów, metoda
badań dokumentów osobistych /blogi i posty na portalach społecznościowych/, analiza
treści, pomocniczo także obserwacja.
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Człowiek największym wrogiem psa
Ludzie udomowili psa wiele tysięcy lat p.n.e., wcześniej niż dotychczas zakładano.
„Prawdopodobnie było to pomiędzy 18 000 a 32 000 lat temu – a nie, jak dotychczas
uważano, około 10 000 lat temu. Badania DNA mitochondrialnego oraz ostatnie znaleziska (np. szczątki psa z Rosji sprzed około 15 000 lat) przesunęły tą datę”1 – wykazali
naukowcy w swoich ostatnich badaniach genetycznych. Ówcześni ludzie, głównie
łowcy i myśliwi, pozostawiali po sobie resztki z polowania, co stało się pokarmem
przodków współczesnych psów. Wilkowate podążały za ludźmi, aż w końcu rozpoczął
się proces zwany koewolucją lub interakcją międzygatunkową, co doprowadziło do
współdzielenia terytorium.
W trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Europejskiej Federacji Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych (FEDIAF), które odbyło się w Pradze, FEDIAF
zaprezentowało dane na temat europejskiego rynku w 2018 r. Dokument „FEDIAF
Facts & Figures” informuje, że populacja psów i kotów w UE to 141 mln zwierząt,
z czego liczba kotów to 75,3 mln, a psów 65,5 mln. Populacja ptaków, małych ssaków
i gadów – w przypadku akwariów (wewnętrzne zbiorniki i stawy) zaobserwowano
wzrost w UE z 9,3 miliona w 2017 r. do 10,4 mln w 2018 r.2
W Polsce żyje ponad 14 mln psów i kotów (dane z 2016 r.)3. Ponad połowa Polaków (52%) ma jakieś zwierzę w domu – wynika z sondażu Kantar Public. Psa ma
42% badanych, kota – 26%, a 5% – inne zwierzę (dane z 2017 r.)4.
Pies oznacza także biznes. To karma, opieka weterynaryjna, to wreszcie zakup samego psa, bo jednak pies z logo, pies rasowy to swoisty produkt, na który panuje spory
popyt. Posiadanie zwierząt domowych ma znaczące skutki gospodarcze i społeczne:
„łączna roczna wartość branży produktów dla zwierząt domowych wzrosła z 36,5 mld
euro w 2017 r. do 39,5 mld euro w 2018 r. Z tego jedynie 21 mld euro to wartość
rynku karmy dla zwierząt domowych”5.
Według danych Euromonitor International i APPA globalnie na żywność i produkty dla zwierząt domowych w 2016 r. wydano 106,3 mld dolarów, z czego ok. 40%
H. Taler, Badania DNA: Człowiek udomowił psy wcześniej niż dotychczas myśleliśmy, 15.11.2013,
https://spidersweb.pl/2013/11/czlowiek-udomowil-psy.html (10.06.2020).
2
FEDIAF zaprezentowała dane statystyczne za rok 2018: wysoki poziom populacji zwierząt domowych i stabilny 2,5% wzrost, http://www.polkarma.pl/aktualnosci-fediaf-zaprezentowala-danestatystyczne-za-rok-2018-wysoki-poziom-populacji-zwierzat-domowych-i-stabilny-25-wzrost
(10.06.2020).
3
A. Sochacka, 14 milionów psów i kotów!, radiopoznan.fm, 8.07.2016, http://radiopoznan.fm/
informacje/pozostale/14-milionow-psow-i-kotow (10.06.2020).
4
Sondaż: Ponad połowa Polaków ma w domu jakieś zwierzę, 22.05.2017, https://www.rmf24.pl/
fakty/polska/news-sondaz-ponad-polowa-polakow-ma-w-domu-jakies-zwierze,nId,2396840
(10.06.2020).
5
FEDIAF zaprezentowała dane statystyczne…
1
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tej kwoty wydają Stany Zjednoczone. Euromonitor International podaje, że roczne
przychody producentów żywności i akcesoriów to ok. 750 mln dolarów (2,85 mld zł).
Wydatki na zwierzęta domowe w Polsce wzrosły w ostatnim czasie o 6,5%6. W tej
kalkulacji nie zostały uwzględnione koszty, które ponoszą nabywcy, by kupić psa
modnej rasy, takiej jak ostatnio york, maltańczyk czy buldog francuski. Ludzie wolą
wydać kilka tysięcy za posiadanie rasowego psa niż pomóc bezdomnemu zwierzęciu
ze schroniska. Tak jakby fakt posiadania rasowego psa przydawał więcej „rasowości”
samemu właścicielowi. Snobizm na rasy psów to jeden z najbardziej okrutnych snobizmów świata, bo realizowany jest przy krzywdzie zwierząt, tych, które całe życie tkwią
w klatkach „fabrycznych rozmnażalni”, także tych, które na próżno wypatrują domu
przez kraty schroniska. Bo nie są rasowymi szczeniaczkami… To ich największy grzech.
W polskich schroniskach przebywa ponad 100 tys. bezdomnych zwierząt (dane NIK)7.
Pies to także biznes, kiedy nie wydaje się na niego dużo, prawie wcale. Wystarczy,
żeby był. Może być głodny, chory, konający, byle był. Bo to oznacza tzw. psiodniówkę od gminy, z którą zawarta jest umowa na „opiekę” bezdomnych zwierząt. Pies
to znakomity biznes „schroniskowy”. Prywatne osoby mogą założyć schronisko dla
bezdomnych zwierząt, zawierają umowy z gminami i pobierają opłaty z pieniędzy
podatników na każdego psa, który funkcjonuje w zasobach schroniska. Gminy płacą,
zwykle nie interesując się losem i warunkami, w których przebywają zwierzęta, jeśli
odbywa się jakakolwiek kontrola, to nie stanu faktycznego, ale dokumentacji. Taki
stan rzeczy pozwolił na rozkwit biznesu schroniskowego w Polsce, czego przykładem
może być międzygminne schronisko w Radysach.

Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Polsce
Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w roku 2016 kontrolę schronisk dla zwierząt.
W Polsce pod koniec 2014 r. działały 184 schroniska dla zwierząt, tj. o 34 więcej niż
w 2011 r. W stosunku do 2011 r. wzrosła liczba zarówno przebywających w schroniskach psów (do ok. 106 tys.), jak i kotów (do ok. 24 tys.). NIK skontrolował tylko
11 gmin w całej Polsce na 2477 gmin ogółem, jednak daje to obraz sytuacji w całym kraju. NIK stwierdził w wyniku kontroli, że co czwarty pies nie przeżywa pobyt
w schronisku, a bezdomności zwierząt nie zmniejszyły działania na rzecz adopcji8.

Wydatki na domowe zwierzaki rosną w Polsce o 6,5 proc. rocznie, 18.02.2019, https://www.
dlahandlu.pl/detal-hurt/wiadomosci/wydatki-na-domowe-zwierzaki-rosna-w-polsce-o-6-5proc-rocznie,77202.html (19.06.2020).
7
NIK o zapobieganiu bezdomności zwierząt, 4.06.2016, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/
nik-o-zapobieganiu-bezdomnosci-zwierzat.html (5.05.2019).
8
Ibidem.
6
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Ryc. 1. Zwierzęta w schroniskach
Źródło: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-zapobieganiu-bezdomnosci-zwierzat.html

NIK stwierdził w wyniku kontroli, że zwierzęta często nie mają w ogóle bud
i żadnej możliwości ukrycia się przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak mróz
czy upał, leżą w klatkach wprost na ziemi czy betonie, są niedożywione, w ich boksach
rzadko jest sprzątane, leżą więc apatycznie w błocie, brudzie, własnych odchodach,
nierzadko pozbawione są opieki weterynaryjnej.
Schroniska często potem też nie sprawdzają, w jakie ręce trafiają wydawane do
adopcji psy. Przykładem tego może być umorzenie sprawy o zagłodzenie suczki Diany
na poznańskich działkach, adoptowanej z poznańskiego schroniska przy ul. Bukowskiej. Nikt nie sprawdził, kim naprawdę był mieszkaniec działek, Ryszard O. Pies nie
przeżył tej adopcji. Poznańskie media opisywały dramat Diany, z tekstów można było
się dowiedzieć, że działkowcy, mimo strachu przed agresywnym mężczyzną, zgłaszali
najpierw głodującego psa Policji, lecz funkcjonariusze odstąpili od interwencji. Dopiero Fundacja Animal Security odebrała oprawcy zwierzę, którego jednak nie udało
się już uratować. Sprawa trafiła do Prokuratury Rejonowej Poznań-Wilda w Poznaniu,
jest zarejestrowana pod sygn. PR 2 Ds 485.2016, a postępowanie dotyczące psa o imieniu Diana nadzorowane było przez prok. Ninę Tybinkowską-Siepsiak, która wydała
decyzję o umorzeniu. „Według świadków głodzenie, znęcanie i skrajne zaniedbanie
trwało miesiącami (…). 100 kleszczy, tony pcheł, robaki wychodzące z odbytu, anemia, tragiczne wyniki krwi, wyjałowiony organizm, odparzenia, skamielina w jelitach,
która zbierała się tygodniami. Nic z tych rzeczy dla prokuratora nie jest podstawą do
postawienia zarzutów – choćby o zaniedbanie – informuje Fundacja Animal Security”9.
9

Poznań: umorzono sprawę skrajnie wygłodzonego psa, epoznan.pl, 23.11.2015, https://epoznan.
pl/news-news-62789-Poznan_umorzono_sprawe_skrajnie_wyglodzonego_psa (19.06.2020).
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Ryc. 2. Zagłodzona suczka Diana nie przeżyła, ale prokuratura sprawę umorzyła
Źródło: Fundacja Animal Security, Poznań: umorzono sprawę skrajnie wygłodzonego psa,
23.11.2015, https://epoznan.pl/news-news-62789-Poznan_umorzono_sprawe_skrajnie_
wyglodzonego_psa (19.06.2020)

Fundacja ostatecznie doprowadziła do wszczęcia postępowania, do którego jednak nie
doszło z uwagi na śmierć Ryszarda O., który adoptował Dianę, wówczas nastąpiło
drugie umorzenie.

Radysy – studium przypadku
Strona internetowa schroniska w Radysach – http://www.schroniskodworakowscy.
pl/ – 19.06.2020 r., czyli w chwili redagowania tego tekstu, była niedostępna. Schronisko zostało założone blisko 20 lat temu. Przez ten czas trafiły tutaj tysiące psów, dokładnie nie wiadomo ile, ponieważ dokumentacja prowadzona przez schronisko w tym
zakresie oceniona została przez podmiot kontrolujący jako niepełna, a tym samym
trudno uznać ją za wiarygodną. W mediach profesjonalnych oraz mediach społecznościowych pisano o dramacie tamtejszych psów, chorych, nieleczonych, zagryzanych,
głodnych, niemających się gdzie schować przed upałem czy mrozem.
Okoliczni mieszkańcy mogli sami sprawdzić warunki panujące w tym schronisku,
coraz częściej określanych jako „mordownia” czy „katownia” zwierząt. Okoliczne gminy jednak chętnie zawierały umowy z właścicielami schroniska na odławianie oraz na
trzymanie okolicznych psów, co należy podkreślić – nie zawsze bezpańskich, o czym
świadczą uwagi kontrolerów NIK o odławianiu biegających po wsiach psów z obroża-
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mi. Wójtowie tamtejszych gmin najwyraźniej woleli scedować kwestię zwierząt na inny
podmiot, bez względu na cierpienie zwierząt. Nie do przyjęcia bowiem jest założenie,
że mogli nie wiedzieć, co dzieje się w tym schronisku. Społeczności wiejskie charakteryzują się tym, że wiedza o zdarzeniach i warunkach życia jest powszechna, na wsiach
niemal każdy każdego zna i prawie wszystko wie, co dzieje się po sąsiedzku. Dramat
zwierząt trwał wiele lat, zanim nastąpiła kontrola NIK.

Kontrola NIK w 2012 r.
Schronisko w Radysach skontrolowała Najwyższa Izba Kontroli na podstawie upoważnienia do kontroli nr 84309 z 12 października 2012 r. Jako kierownictwo jednostki
kontrolowanej w raporcie (dostępnym online) wskazano: Zygmunta D. (w raporcie
podane jest pełne nazwisko, jednak w czasie redagowania tekstu właścicielowi Zygmuntowi D. postawiono zarzuty) i Grażynę D.10 – właścicieli schroniska dla bezdomnych zwierząt w Radysach. W protokole w ocenie ogólnej napisano, że Najwyższa Izba
Kontroli oceniła negatywnie funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt
w latach 2011–2012. „Ocenę tę uzasadnia niezapewnienie warunków chroniących
zwierzęta przed zimnem oraz niekontrolowanym przemieszczaniem się pomiędzy
boksami, niewyznaczenie osobnych pomieszczeń dla samic z oseskami, niezapewnienie możliwości korzystania z odpowiednich wybiegów przez psy, brak utwardzenia
powierzchni kojców powodujący uzależnienie jej stanu od warunków pogodowych,
przypadki niezapewnienia separacji zwierząt chorych od zdrowych oraz niewyłożenia
podłoża w boksach materiałem łatwym do mycia i odkażania, brak zgodnego z przepisami wykazu zwierząt przebywających w schronisku oraz zezwoleń na odławianie
bezdomnych psów”11.
Właściciele prowadzili schronisko legalnie, mieli wpis do ewidencji gospodarczej
i zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Nadzór nad schroniskiem prowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu, na mocy jego decyzji z 10 listopada
2004 r. o wpisie schroniska do ewidencji podmiotów nadzorowanych (pod numerem
identyfikacyjnym 28163401). Jeden lekarz weterynarii na blisko dwa tysiące psów.
Jednak opinia w tej kwestii kontrolera NIK jest pozytywna: „podmiot prowadzący
schronisko zapewniał zwierzętom przebywającym w schronisku opiekę weterynaryjną,
w szczególności w zakresie kontroli stanu zdrowia, profilaktyki i leczenia, zwalczania
Grażynie D., współwłaścicielce schroniska, nie postawiono w chwili pisania tekstów zarzutu,
ale zważywszy na fakt początku postępowania prokuratorskiego, nie jest to wykluczone, dlatego
autorka stosuje prewencyjnie inicjał nazwiska (20.06.2020). Podobnie synowi właścicieli – Danielowi D.
11
Delegatura NIK w Olsztynie. Dokument nr LOL – 4101-27-02/2012 P/12/193. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE.
10
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pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych, przeprowadzania zabiegów kastracji/sterylizacji”12. Mimo że dalej kontroler odnotował liczbę sterylizacji i kastracji równą zero,
dopiero w ostatni okresie przeprowadzono łącznie 15 tego typu zabiegów na łączną
liczbę psów w badanym okresie od 1083 do 167013.
Właściciel, Zygmunt D., podpisywał umowy ryczałtowe z gminami na odłów
i bezterminowe utrzymywanie psów, w badanym przez NIK okresie podpisał 49 takich
umów, Grażyna D. podpisała z gminami po 15 umów w 2011 r. i w 2012 r.14 Właściciele posiadali wówczas zezwolenie na odławianie psów z trzech gmin – Ełk, Mońki,
Biała Piska – odławiali psy także z innych terenów, bez wymaganych zezwoleń. I tu
NIK... „ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze”15. Mimo że kontrola wykazała, że odławiane
były również psy z obrożami, czyli zachodziło przypuszczenie, że psy mają właścicieli.
Potem w dokumencie pokontrolnym następował opis stanu technicznego schroniska oraz opieki weterynaryjnej. „Ze względu na sposób utrzymania zwierząt brakowało
możliwości zaklasyfikowania wydzielonych powierzchni jednoznacznie jako kojec lub
wybieg. Zgodnie ze stanem faktycznym właściwe będzie dla oceny przyjęcie założenia,
iż zwierzęta utrzymywane były na wybiegach pełniących równocześnie rolę kojców”16 –
stwierdził kontroler NIK.
Potem jednak odnotowano liczne nieprawidłowości, które należy zacytować, by
uzmysłowić, od jak dawna wiadomo było oficjalnie o tym, jak wygląda opieka nad
bezdomnymi psami w tym schronisku:
„A. Wraz z dorosłymi psami w boksie przebywała suka z kilkudniowymi szczeniętami. W schronisku brak było pomieszczeń przeznaczonych dla samic z oseskami.
Powyższe stanowi naruszenie wymogu określonego w § 2 ust 1 pkt 3 rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych
wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
B. Występowały przypadki nadmiernego zagęszczenia zwierząt w boksach, gdzie na
powierzchni 9,2 m² wybiegów spełniających jednocześnie rolę kojców utrzymywanych
jest 6 psów o wadze średnio 25 kg lub na powierzchni 15 m² przebywa 13 psów o średniej wadze 12 kg. Stanowi to naruszenie przepisów § 4 ust 3 i § 5 ww. rozporządzenia
stanowiących, że w pomieszczeniach lub boksach zapewnia się zwierzętom swobodne
poruszanie się a także że wybiegi dla zwierząt mają pozwalać na realizację zachowań
właściwych dla przebywających na nich gatunków zwierząt.
C. Na każdym wybiegu znajdowała się tylko jedna buda bez względu na liczbę zwierząt utrzymywanych na danym wybiegu. Nieliczne budy miały zadaszenie ze
sklejki wodoodpornej, pozostałe zadaszone były blachą falistą, bez ocieplenia, miały
Ibidem, s. 4.
Ibidem, s. 7.
14
Ibidem.
15
Ibidem, s. 3.
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Ibidem, s. 2.
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powierzchnię ok. 2,5 m². Nie było możliwości utrzymania na jednym wybiegu dużej
ilości zwierząt o zróżnicowanych charakterach, aby każde z nich znalazło schronienie przed chłodem (także upałem). Kubatura budy przy tej powierzchni i wysokości
ok. 2 m nie pozwalała na ogrzanie jej zimą przez psy własnym ciałem. Bud tych nie
można uznać za legowiska, gdyż nie pełniły funkcji odosobnienia dla psów. Powyższy
stan narusza przepisy § 4 ust 3 rozporządzenia, stanowiące, że w pomieszczeniach lub
boksach należy zapewnić psom legowisko. Wybiegi dla psów były nieutwardzone,
a w związku z tym nie zabezpieczone przed rozmiękaniem i zastoinami wody opadowej,
w zależności od aktualnych warunków atmosferycznych.
D. W schronisku znajdowały się wybiegi, na których przetrzymywane były zwierzęta chore, mimo że sąsiadowały one bezpośrednio z wybiegami zwierząt zdrowych,
co przy nieszczelnym oddzieleniu, przy możliwości przedostawania się zwierząt pomiędzy poszczególnymi wybiegami, nie spełnia wymogów separacji zwierząt chorych
od zdrowych. Ponadto, stwierdzono przypadki, że zwierzęta chore i okaleczone nie są
niezwłocznie izolowane od zdrowych. W trakcie oględzin stwierdzono zaniedbania
polegające na pozostawieniu zwierząt chorych, słabszych i okaleczonych na wybiegach
ogólnych. Stanowi to naruszenie przepisów § 2 ust 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt stanowiących, że w schronisku dla zwierząt wyodrębnia się pomieszczenia przeznaczone do izolowania zwierząt
chorych lub podejrzanych o chorobę.
E. Podłoże w pomieszczeniach dla psów to drobnoziarnisty piasek wysypany bezpośrednio na gruncie, który nie jest materiałem łatwym do mycia i odkażania. Sama
wymiana podłoża nie spełniała wymogów czyszczenia i dezynfekcji, gdyż odchody
przesiąkały w głąb gruntu. Stanowiło to naruszenie § 4 ust 2. Rozporządzenia stawiającego wymóg, aby ściany, podłogi i drzwi w pomieszczeniach lub boksach wykonane
były z materiałów łatwych do mycia i odkażania”17.
Właściciele na wszystko mieli wyjaśnienia, które odnotowano w raporcie pokontrolnym. Można w nim też przeczytać: „W badanym okresie w schronisku lekarz weterynarii dokonał 15 eutanazji – 7 w 2011 i 8 w 2012 r. W Karcie Ewidencyjnej, psa
poddanego eutanazji lekarz wpisywał jej przyczynę (np. «porażenie tylnych kończyn
i uszkodzenie kręgosłupa») oraz datę wykonania. W badanym okresie w schronisku
wystąpiło 176 zgonów psów w 2011 r. i 157 w 2012 r. (wliczając zabiegi eutanazji)
Spowodowane one były w 2011 r. przez zagryzienia – 48 przypadków oraz padnięcia –
121, a w 2012 r. przez zagryzienia – 59 przypadków i padnięcia – 90. Jako przyczyny
padnięć wykazywano najczęściej «padnięcie geriatryczne», «niewydolność sercowo-naczyniową», «wgłobienie jelit». Właściciel schroniska prowadzi rejestr zwierząt padłych
z opisem rodzaju i datą zgonu i numerem psa”18. Zarazem kontrola stwierdziła nieści17
18

Ibidem, s. 4-5.
Ibidem, s. 6.
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słości w prowadzonej przez właścicieli schroniska dokumentacji. „Z informacji, w trybie art. 29 ust 1 pkt 1 lit f ustawy o NIK, uzyskanych od gmin z którymi schronisko
miało w badanym okresie podpisane umowy wynikało, że nie prowadziły one ewidencji każdorazowo przekazywanych (wyłapywanych) psów do schroniska. [dowód: akta
kontroli str. 83, 112, 121–123, 124–128]”19. Schronisko miało czas, by przygotować
się do kontroli. Co okazałoby się w przypadku kontroli całkowicie niezapowiedzianej?
„Stwierdzono, że w latach 2010, 2011 oraz na koniec III kwartału 2012 r. dane
dotyczące funkcjonowania schroniska przedstawiały się następująco:
– średnia liczba psów w boksie wynosiła odpowiednio 4,4,5,
– liczba boksów wynosiła 345,400,565,
– liczba psów przyjętych do schroniska wynosiła 386,614,642,
– wielkość populacji psów na koniec ww. okresów wynosiła 1083,1341,1670,
– liczba zwierząt wysterylizowanych/wykastrowanych wyniosła 0/0,0/0 i 10/5
– liczba psów adoptowanych wyniosła 78, 135, 132 tj. 20%, 22%, 21% w stosunku do przyjętych w tych samych latach”20. Liczba sterylizacji/kastracji i adopcji
była nieproporcjonalnie niska w stosunku do liczby psów /od tysiąca do ponad
1,5 tysiąca/; dokument odnosił proporcje adopcji do liczby PRZYJĘTYCH psów,
a nie ogólnej liczby zwierząt przebywających w schronisku, wówczas współczynnik
adopcji wypadał korzystniej.
Zarazem jednak raport odnotowuje pewne „uchybienia”, takie jak: „W badanym
okresie, tj. do 1 czerwca 2012 r. w schronisku nie był prowadzony wykaz zwierząt
w nim przebywających wymagany w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt”21. Jak zatem
można ufać przedstawionym danym liczbowym?
Dalej z raportu wynika, że w tych samych boksach przebywały psy, które zagryzały się wzajemnie, nie brano pod uwagę potrzeb i charakterów zwierząt. Odławiane
zwierzęta miały obrożę, co wskazywało na fakt, że mają właścicieli. W raporcie nie
napisano, dlaczego schronisko wyłapywało psy, które sobie po prostu biegały po wsi,
które miały dom i właścicieli. Nie wiadomo też było dokładnie, ile wyłapywano psów
i z jakiej gminy: „nieznana była liczba zwierząt przyjętych do schroniska od konkretnej
gminy, ponieważ padnięcia psów do czasu zakończenia kwarantanny nie podlegały
jakiejkolwiek rejestracji. W 2012 r. w schronisku padło 8 psów tzw. powypadkowych
na kwarantannie, których zgon nie został ujęty w ich Kartach Ewidencyjnych”22.
Prowadzenie schroniska to opłacalny biznes. Jak można przeczytać w raporcie
NIK: „Wysokość środków pozyskanych na prowadzenie schroniska w latach 2010–
2012 (I półrocze). W badanym okresie schronisko uzyskiwało przychody ze środków
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 8.
21
Ibidem.
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Ibidem, s. 9.
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publicznych. W 2011 r. schronisko zawarło z gminami 37 umów na prowadzenie
schroniska dla bezdomnych zwierząt z wynagrodzeniem określonym ryczałtowo oraz
otrzymało od nich 79 jednorazowych zleceń, uzyskując z tych tytułów łączny przychód
w wysokości 1 549 157,55 zł. Wartość zawartych umów kształtowała się od 1616 zł
(gmina Wąsosz) do 15 000 zł (gmina wiejska Ełk). W 2012 r. schronisko zawarło 42
umowy z gminami i otrzymało od nich 94 zlecenia jednorazowe, osiągając z tego łączny
przychód w kwocie 904 785,86 zł”23.
„Psiodniówka” w sumarycznej kwocie od prawie miliona do ponad półtora miliona
złotych osiągnięta w ramach przychodu od gmin wyjaśnia wszystko. Przy czym dzienny koszt utrzymania psa wynosił 3 zł 21 gr.24 Tak NIK ocenił tę politykę finansową
właścicieli schroniska: „Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie rozliczanie się
z gminami ze środków finansowych otrzymywanych w związku z zawartymi umowami,
pomimo iż nie zapewniono za nie psom należytych warunków bytowania”25. Jest źle,
ale ocena jest dobra.
Właściciele otrzymali wnioski pokontrolne i zalecenia i mogli dalej osiągać dochód z prowadzenia schroniska w Radysach26. Negatywna ogólna ocena pokontrolna
nie stanowiła tu żadnej przeszkody. Dramat i ogromne cierpienie przetrzymywanych
tu zwierząt mogły nadal trwać. W majestacie prawa polskiego i z pełnym przyzwoleniem władz najwyższych oraz władz okolicznych gmin, które tak masowo zawierały
z Radysami umowy. Wójt, który taką umowę podpisał, powinien sprawdzić warunki,
jakie oferuje schronisko. Trudno tłumaczyć się, że się nie wiedziało, na co skazuje się
zwierzęta. Wójt powinien być zorientowany w sprawach gminy, skoro został wybrany
na swoje stanowisko.

Interwencja w Radysach w czerwcu 2020 r.
Dramat zwierząt w Radysach trwa od blisko dwóch dekad. Mimo wielu programów
interwencyjnych, alarmujących wpisów na blogach i w mediach społecznościowych.
Posty opatrzone były szokującymi zdjęciami straszliwie cierpiących zwierząt. Jeden
z takich wpisów opublikowała organizacja RatujemyZwierzaki.pl na swojej stronie
internetowej: „Trzeba koniecznie zniszczyć Radysy. Błagamy o pomoc... Psy umierają jak muchy, w strasznych cierpieniach… Pracownicy utrudniają adopcje, kłamią,
oszukują… To jest dramat. Psy często w stanie agonalnym. Tak nie może być. Proszę,
Ibidem, s. 10.
Ibidem.
25
Ibidem.
26
Zalecenia i wnioski pokontrolne podpisane są przez: Kontroler Rafał Dmytrenko, Specjalista
kp. oraz Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli z up. Wojciech Przywieczerski, Wicedyrektor; ibidem, s. 11.
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bo naprawdę nie wyobrażam sobie większego horroru niż to, co spotyka psy w Radysach… To tylko jedna z błagalnych próśb, jakie dotarła do nas drogą mailową”27.
I dalej: „W schronisku w Radysach przebywa kilka tysięcy zwierząt. Wiele organizacji
od dawna ratuje psiaki z tego miejsca. Te trzy fotografie poniżej obrazują uratowane
psy przez inne organizacje”28.

Fot. Uratowane psy z Radys oraz zdjęcie schroniska
Źródło: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ratujemy-psy-ze-schroniska-w-radysach (20.06.2020)

Organizacja odnotowuje również: „W schronisku występuje bardzo duża śmiertelność. Tylko z oficjalnych danych wynika, że w kilku pierwszych miesiącach 2020 roku
ze schroniska w Radysach wyjechało prawie 4 tony martwych psów”29.
Ale nic się przez te lata nie zmieniało. Schronisko w Radysach funkcjonowało, podpisywało kolejne umowy z gminami i odnotowywało kolejne przychody za przetrzymywanie w opisanych warunkach psów. Tak jakby właściciele schroniska w Radysach
byli chronieni jakimiś specjalnymi uprawnieniami, zwłaszcza „przywilejem” dręczenia
zwierząt usankcjonowanym nie tylko formalnie, ale nieformalnie, w ramach przyzwolenia społecznego okolicznych mieszkańców i władz gminnych. Czy w Radysach przez
blisko dwie dekady funkcjonował specjalny układ biznesowo-polityczny? Wiadomo,
że tam, gdzie są wielkie pieniądze, tam jest to możliwe.
W środę rano, 17 czerwca 2020 r., do schroniska weszli prokuratorzy, Policja,
biegły lekarz weterynarii i wolontariusze z fundacji i stowarzyszeń broniących praw
zwierząt: OTOZ Animals, TOZ Augustów, Fundacji „Mondo Cane”, TOZ Suwałki,
Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt w Pasłęku, Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Otwocki Zwierzyniec” i Stowarzyszenia „Pogotowie dla
Zwierząt”30. Na stronie tego ostatniego stowarzyszenia przeczytać można, że organizacja ma zająć się prowadzeniem sprawy karnej, zdobyciem dowodów oraz prowadzeniem sprawy odbioru psów. Tu też poinformowano o czynionych od dawna przygotohttps://www.ratujemyzwierzaki.pl/ratujemy-psy-ze-schroniska-w-radysach (20.06.2020).
Ibidem.
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waniach grupy ok. 50 osób. „Przygotowania do tego dnia trwały długo. Nie mogliśmy
o tym pisać wcześniej, by nie uprzedzić właścicieli schroniska, czyli osób agresywnych,
którzy mogliby przygotować się na kontrolę i ukryć to, co chcemy dziś znaleźć. Były
też bowiem sytuacje, że właściciele zaatakowali nawet dziennikarzy TVN24, którzy
chcieli dociec prawdy o losach psów w schronisku”31. Jak informuje organizacja, same
koszty interwencji to kilkadziesiąt tys. zł. To koszty lekarzy, behawiorystów, transportu.
Potem dojdą koszty leczenia straszliwie zaniedbanych i wycieńczonych psów.

Fot. Zdjęcie z interwencji
Źródło: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ratujemy-psy-ze-schroniska-w-radysach (20.06.2020)

„Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie Krzysztof Stodolny, w dalszym ciągu trwa inwentaryzacja psów znajdujących się w schronisku i sprawdzanie stanu ich zdrowia. Uczestniczące w tych działaniach osoby są podzielone na
osiem zespołów. – Aktualnie z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że
znaleziono 10 nieżywych psów, natomiast 70 psów zostało odebranych i przekazanych
do innych schronisk, klinik czy też organizacjom zajmującym się ochroną zwierząt,
celem podjęcia leczenia, gdyż stan niektórych zwierząt zagrażał ich życiu. Trwają też
prace odkrywkowe, gdyż istnieje podejrzenie, że na terenie schroniska były grzebane
psy – powiedział Stodolny. Przekazał on również, że jeszcze w środę wieczorem został
zatrzymany właściciel schroniska”32.
Onet.pl poinformował, że śledztwo w sprawie Radys zostało wszczęte w kwietniu
przez Prokuraturę Rejonową Olsztyn-Północ „w sprawie podejrzenia niedopełnienia
obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, tj. warmińsko-mazurskiego woje31
32

Ibidem.
Właściciel schroniska w Radysach zatrzymany. Znaleziono nieżywe i chore zwierzęta, wiadomości/
onet.pl, https://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/radysy-wlasciciel-schroniska-zatrzymany-znaleziono-niezywe-i-chore-zwierzeta/e7tsyyh (20.06.2020).
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wódzkiego lekarza weterynarii, poprzez nierzetelne sprawowanie kontroli nadzoru
weterynaryjnego nad schroniskiem dla zwierząt w Radysach. Zawiadomienia o przestępstwie złożyło szereg stowarzyszeń ochrony praw zwierząt”33.
Śledztwo jest wielokierunkowe, to podejrzenie zaniedbania obowiązków, podejrzenie znęcania się nad zwierzętami i wyłudzenia dotacji czy płatności z gmin. Onet.pl
informuje też, że w przeszłości prokuratury rejonowe w okręgu olsztyńskim prowadziły
w związku z tym schroniskiem „postępowania sprawdzające w kierunku znęcania się
nad zwierzętami, ale kończyły się one odmową wszczęcia lub umorzeniem”34.
Temat interwencji w największym w Polsce schronisku w Radysach odnotowały
niemal wszystkie media. Odsłaniają one prawdę o tym miejscu. W komentarze dominują szok i niedowierzanie, a przecież gehenna zwierząt trwała od blisko dwóch dekad
i wcześniej prokuratura nie dopatrzyła się nieprawidłowości.

Fot. Zrzut ekranu z hasła: Interwencja w Radysach /Wyszukiwarka Google.com/
Źródło: https://www.google.com/search?client=opera&q=interwencja+w+radysach&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8 (22.06.2020)

„Radysy. Interwencja prokuratora. Setki martwych psów, zmumifikowane zwłoki.
Tam podlaskie gminy trzymają psy. (…) Pies z odgryzionym fragmentem szczęki, martwy szczeniak, zasuszone zwłoki w klatce. To obraz jaki zastał sztab policji i animalsi
podczas interwencji w schronisku w Radysach. Od lat obrońcy zwierząt nazywali
schronisko w Radysach «obozem zagłady dla zwierząt». Jednak dopiero niedawno
sprawą zainteresowała się prokuratura. Funkcjonariusze wraz z aktywistami wkroczyli
na teren przytułku. Odkrycia są makabryczne. W boksach leżały martwe psy, jeden
w stanie zaawansowanego rozkładu. Ponad 60 zwierząt zostało przetransportowanych

33
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do pobliskich lecznic. W schronisku wciąż pozostają psy z podlaskich gmin”35 – można przeczytać w relacjach dziennikarzy. Obrońcy zwierząt od tak dawna wskazywali
na koszmar w Radysach, że niepojęte się wydaje, dlaczego mogło to tak długo trwać.
Gminy oddawały zwierzęta, podpisywały kolejne umowy, sankcjonując te działania
i cierpienie zwierząt. Nadzór weterynaryjny należał do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Tamtejsza prokuratura, jak można przeczytać w relacjach mediów, nie wszczynała
postępowań lub je umarzała.
Media ujawniają kulisy tej interwencji z perspektywy wolontariuszy.
„Robert Jurszo, OKO.press: Wśród odebranych podczas interwencji psów dwa
były umierające, z gorączką powyżej 40 st. C. Przeżyły?
Katarzyna Śliwa-Łobacz, Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo
CANE: Na szczęście tak. Pierwszego, rudego kundelka, po przewiezieniu do lecznicy trzeba było natychmiast reanimować, a potem podać mu tlen. Drugi z psów po
wyciągnięciu z kojca był tak przegrzany, że wsadziliśmy go do taczki z wodą, by jak
najszybciej go schłodzić. I wyobraź sobie, że właściciel schroniska Zygmunt D., zażądał natychmiastowego zwrotu taczki, więc musieliśmy psa przełożyć na trawę, gdzie
dalej chłodziliśmy go wodą. Gdy trafił do weterynarza, kilka godzin leżał pod tlenem.
(…) W schronisku było piekielnie gorąco, w dniu interwencji ok. 35 st. C, a niemal
wszystkie psy nie miały wody. Siedziały w nagrzanych betonowych kojcach, z których
część niepełnie zadaszono plastikiem, więc nie miały jak schować się przed słońcem.
Nic dziwnego, że niektóre dostały udaru”36.
Dalej w wywiadzie można przeczytać o niezgodności w dokumentacji, brak chipów
u psów, choć to powinno być obowiązkowe, a nieznakowanie zwierząt pozwalało na manipulowanie ich liczbą i stanem zdrowia. Od początku roku do końca maja 2020 schronisko
oddało do utylizacji 4 tony martwych zwierząt, miesięcznie daje to ok. 50 martwych psów,
a z oficjalnych statystyk tego schroniska wynika, że śmiertelność jest na poziomie 20%.
Inna wolontariuszka przyznaje, że przeżywa coś w rodzaju stresu pourazowego,
podobnego do tego, który przeżywają żołnierze na wojnie. „Naszym oczom ukazały
się obrazy, które z każdym kolejnym dniem prześladują nas coraz bardziej. Nie dają
spać, nie dają zebrać myśli, nie dają normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem”37.
I dalej: „Pierwsze co atakuje nasze zmysły to duszący, dopadający na nas zewsząd odór
O. Goździewska, Radysy. Interwencja prokuratora. Setki martwych psów, zmumifikowane zwłoki.
Tam podlaskie gminy trzymają psy, „Gazeta Współczesna”, 20.06.2020, https://wspolczesna.pl
/radysy-interwencja-prokuratora-setki-martwych-psow-zmumifikowane-zwloki-tam-podlaskie
-gminy-trzymaja-psy-20062020-zdjecia/ar/c1-15033914 (20.06.2020).
36
R. Jurszo, 4 tony martwych psów, zaginęło 600 żywych. Radysy po interwencji odsłaniają horror,
www.oko.press, https://oko.press/4-tony-martwych-psow-zaginelo-600-zywych-radysy-po-interwencji-odslaniaja-horror/?u=true (22.06.2020).
37
Interwencja w Radysach: „Pierwsze co atakuje nasze zmysły to duszący, dopadający na nas zewsząd
odór moczu, gnijącego mięsa (…), hałas, szczekanie, przerażające wycie, skowyt”, https://spoleczenstwo.com.pl/interwencja-w-radysach-pierwsze-co-atakuje-nasze-zmysly-to-duszacy-dopadaja35
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moczu, gnijącego mięsa – którym karmione były zwierzęta, kału… W miarę zbliżania się do kojców coraz większy hałas, szczekanie, przerażające wycie, skowyt może
cierpiących zwierząt, może właśnie wzajemnie się zagryzających, aż w końcu one…
Pierwsze zostały wyniesione szczenięta… parwowiroza, śmiertelna choroba zakaźna,
kolejne psiaki wychodzą, jest i nosówka. Do tej pory moja metoda na opanowanie
emocji to unikanie kontaktu wzrokowego, ale tu było ich tak wiele, wszędzie oczy, te
oczy przepełnione strachem przed człowiekiem, cierpieniem, bólem, brakiem nadziei.
Łzy cisną się do oczu, ręce i cało ciało dopada spazm, który musisz za wszelką cenę
opanować, nie możesz dopuścić, żeby się rozkleić, bo na nic się nie przydasz, bo im
nie pomożesz. Pomożesz tylko wtedy, kiedy będziesz twarda”38.

Prywatne schroniska w Polsce – „intratny biznes”
kosztem cierpienia zwierząt zgodny z polskim prawem
„W schroniskach prywatnych, takich jak to w Radysach, na pierwszym miejscu jest
zysk a na ostatnim – dobro zwierząt”39. Z danych statystycznych wynika bardzo wysoka
śmiertelność zwierząt – przykładem może być schronisko w Kotliskach, które w sierpniu 2015 r. oficjalnie odnotowało 53-procentową śmiertelność40. Dobrostan zwierząt
w prywatnych schroniskach staje się pojęciem abstrakcyjnym. „Zdarza się też, że celowo zamyka się ze sobą niekastrowane samce w jednym boksie – by się zagryzły”41.
Katarzyna Śliwa-Łobacz z Fundacji Mondo Cane w wywiadzie dla OKO.Press
wyjaśnia, dlaczego prowadzenie prywatnych schroniska to opłacalny biznes.
„Zygmunt D., właściciel Radys, rocznie ma przychód wysokości kilku milionów złotych. Ale są w Polsce prywatne schroniska, które mają jeszcze większe przychody, nawet
rzędu 12 milionów. Ten patologiczny biznes narodził się na początku lat dwutysięcznych, gdy znowelizowana w 1997 r. ustawa o ochronie zwierząt wymusiła na gminach
zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom. Gminy chciały pozbyć się problemu, więc
zaczęły chętnie płacić prywatnym schroniskom za wyłapanie i zamknięcie psów. Przepisy zobowiązują gminy do ogłaszania przetargów i powszechnie wybierane są najtańsze
oferty. Początkowo dominująca praktyka była taka, że gminy płaciły za każdego psa
w schronisku, póki nie umarł. Ale Radysy wymyśliły inną opcję – jednorazową opłatę.
cy-na-nas-zewszad-odor-moczu-gnijacego-miesa-halas-szczekanie-przerazajace-wycie-skowyt/
(22.06.2020).
38
Ibidem.
39
Ibidem. R. Jurszo, 4 tony martwych psów, zaginęło 600 żywych. Radysy po interwencji odsłaniają
horror, www.oko.press, https://oko.press/4-tony-martwych-psow-zaginelo-600-zywych-radysy-po-interwencji-odslaniaja-horror/?u=true (22.06.2020).
40
Ibidem.
41
Ibidem.
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Gmina płaciła więc za psa tylko raz – teraz to 1 tys. zł – i miała go z głowy. Ale dla tych
zwierząt to był wyrok, ponieważ schronisko zarabiało na nich tylko raz, więc chciało się
ich jak najszybciej pozbyć, by zrobić miejsce kolejnym. Nie można ich zabić – prawo
zabrania uśmiercenia zdrowego psa – ale… można stworzyć im takie warunki, w których
po prostu umrą same. (…) Tam strategia jest prosta: przyjąć psa, zainkasować za niego
zapłatę, po czym możliwie szybko go zutylizować, by zrobić miejsce dla kolejnych”42.
Dalej K. Śliwa-Łobacz wyjaśnia, że zwykle gmina płaci miesiąc w miesiąc w oparciu o stawkę dobową za każdego psa, a potem gminy nie interesują się ich losem.
Zdarza się też, że gmina płaci za „martwą duszę” – nieżyjącego już psa, ponieważ nie
sprawdza, czy „stan faktyczny” jest zgodny z deklarowanym. Z tych względów Radysy
czy inne schroniska prywatne nie oddają psów do adopcji, bo to dla schroniska tylko
problem generujący koszty. Dlatego też unikają wpuszczania wolontariuszy i wszelkich
osób z zewnątrz. By nie zobaczyły, o się tam w środku dzieje.
Przypadek Radys ukazuje też sposób funkcjonowania biznesu prywatnych schronisk w Polsce. Twardych dowodów na istnienie układu o charakterze przestępczości
zorganizowanej czy układu o cechach polityczno-biznesowych nie ma, przynajmniej
na razie, ale symptomatyczne jest wieloletnie tolerowanie istniejącego stanu rzeczy
przez miejscowe służby – nadzór weterynaryjny, Policję, Prokuraturę, władze gmin,
zawierające kolejne umowy, władze powiatów czy województw. Zważywszy medialny
szum i liczne wpisy na temat prywatnych schronisk w Polsce, nie można powiedzieć,
że brakowało informacji na ten temat, tym bardziej, że wpisy były bogato dokumentowane materiałami zdjęciowymi i szczegółowymi opisami. Miejscowe społeczeństwo też
zwykle wie, co dzieje się na ich terenie, trudno więc uznać, że wójtowie nie znali prawdy, podejmując decyzję o podopisywaniu umów z właścicielami schroniska, umów,
które w praktyce oznaczały wyrok śmierci dla tak wielu z tych wyłapanych zwierząt.
Psów nieraz faktycznie bezdomnych, ale także często mających swoich właścicieli.
Tak ujmuje to K. Śliwa-Łobacz w cytowanym wywiadzie: „Nadzór nad Radysami sprawuje powiatowy lekarz weterynarii, ale on do tej pory nie widział żadnego
problemu. Prokuratury rejonowe z okręgu olsztyńskiego prowadziły już dochodzenia
w sprawie schroniska w Radysach, jednak wszystkie zostały umorzone. Dlaczego?
To były dziesiątki spraw i przyczyn ich umorzenia możemy się tylko domyślać.
Ale wiele daje do myślenia to, że prokuratura i policja olsztyńska nie poinformowały
lokalnych organów ścigania o naszej wspólnej akcji. Dlaczego? Niech czytelnicy sami
sobie odpowiedzą na to pytanie”43.
K. Śliwa-Łobacz podkreśla też, że do zakończenia prywatnego biznesu schronisk
dla zwierząt, w praktyce katowni, potrzebna byłaby zmiana prawa. O takich planach
na razie nie słychać. Czyżby układ polityczno-biznesowy był aż tak mocny? Czy faktycznie można mówić o układzie?
42
43

Ibidem.
Ibidem.
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Układ zamknięty w biznesie na psach
Przykładów schronisk, o których głośno w mediach, nie brakuje. Wolontariusze Mondo Cane walczą od kilku lat z prywatnym schroniskiem Zenona J. z terenów pilskich,
w którym, jak dowodzą w mediach, dzieją się podobne praktyki jak w tego typu placówkach. Sprawa tego schroniska trafiała do programów interwencyjnych, licznych
artykułów44, została także opisana przez „Gazetę Wyborczą. Duży Format”.
„Pies to pieniądz. Ślepy, chory czy ranny, nieważne, ma siedzieć i zarabiać, a gminy
za to płacą” – to fragment artykułu Grzegorza Szymanika z „Dużego Formatu”45. Bo to
na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i gminy
zawierają umowy z prowadzącymi schroniska, przekazują pieniądze na psa w ramach
tzw. psiodniówki i tak działa ten „biznes”. Im więcej psów i dni, tym lepiej, bez względu
na warunki, w jakich przebywa zwierzę i na jego stan zdrowia. Byle w dokumentach się
zgadzało, urzędnicy zwykle nie kontrolują stanu faktycznego, zwłaszcza stanu zdrowia
i warunków bytowania zwierząt.
W dniu ukazania się tego artykułu Fundacja otrzymała pismo, że „prokuratura
w Pile umorzyła wszystkie zawiadomienia składane na Zenona J.”46 – o czym poinformowała wolontariuszka na swoim profilu społecznościowym. Pod decyzją o umorzeniu
podpisał się prokurator Prokuratury Rejonowej w Pile, Michał Jopek. Sam Zenon J. często brał udział we wspólnych konferencjach prasowych z najwyższymi władzami Piły47.
Równie głośno jest o innym schronisku w Białogardzie, prowadzonym przez Jerzego H., szefa Stowarzyszenia Animals. „Poniższa petycja to nasze wołanie o pomoc
w imieniu chorych, cierpiących i głodujących zwierząt ze schroniska w Białogardzie
koło Koszalina. Większość przebywających tam zwierząt umiera powolną śmiercią
głodową. Najczęstszym pożywieniem są zmielone kości ze śrutą, woda gotowana na
kościach, psująca i stęchła karma lub nic… Psy przyjmowane są do schroniska w dobrym stanie po około 2‐3 miesiącach widoczne są już oznaki wychudzenia, wyczerCo się dzieje w pilskim schronisku?, https://www.asta24.pl/2016/07/21/sie-dzieje-pilskim-schronisku; K. Kuźmicz, Koszmar zwierząt w schronisku potwierdzony przed kamerami, https://www.
dzienniknowy.pl/wiadomosci/2001,koszmar-zwierzat-w-schronisku-potwierdzony-przed-kamerami; Jaka jest prawda o pilskim schronisku?, https://www.asta24.pl/2017/03/18/prawda-o-pilskim-schronisku/; Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Jędrzejewie, https://www.youtube.
com/watch?v=5W_oMvdzYuc (25.07.2019).
45
G. Szymanik, Walczące z hyclami, „Gazeta Wyborcza. Duży Format”, 15.07.2019, http://wyborcza.pl/duzyformat/7,127290,24984303,pies-to-pieniadz-slepy-chory-czy-ranny-niewazne-ma-siedziec.html (22.07.2019).
46
https://www.facebook.com/anna.cierniak.39?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDbWrQYOYo3Ny83LpP5eMU5NTJHgvuKbDEJ8Dv5a-NcPQ75VNTHwWqKUGdCR4gNJS7FD
50535zJ-AdU&hc_ref=ARQ3FvstF3yN1tB4o-BX5Vl60XvVXi1zbm3a0L5CzcWtv0E6CO
wwMWf-5Se89BnqkQ4, wpis z 15.07.2019 (22.07.2019).
47
http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/wyniki-kontroli-w-schronisku.html?css=style (22.06.2020).
44
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pania, często są to już zwierzęta bardzo chore, wiele w stanie agonalnym. Właściciel
twierdzi, że «psy są na diecie». Brak pożywienia nie jest jedynym powodem śmiertelności zwierząt w tym schronisku, zamarznięcia, zagryzienia, nieleczone choroby,
brak szczepień – wzajemne zarażanie i najczęściej brak opieki weterynaryjnej. Brak
sterylizacji i niekontrolowane rozmnażanie, wysoka śmiertelność szczeniąt, tajemnicze
niczym nieudokumentowane zniknięcia dużej liczby zwierząt, fałszowanie faktur, dokumentacji zgonów, bardzo złe warunki egzystencji tych zwierząt, za mała ilość‐bud,
zaniedbane i zbyt małe boksy. To niestety codzienność schroniska, które działając przez
ponad 10 lat zyskało sławę obozu koncentracyjnego dla psów.
Od lat obiektem zarządza miejscowy radny i jednocześnie prezes TOZ Animals.
Uczynił on ze schroniska zakład komercyjny ukierunkowany wyłącznie na zysk. Pod
pozorem opieki, masowo zwozi psy z całej Polski, gminy płacą za utrzymanie każdego
psa 1‐2 tys. zł., ale karma, leki nie są kupowane a opieka nad bezdomnymi zwierzakami to fikcja. Tak bez kosztowo robione jest miejsce dla nowych nieszczęśników i...
nowych pieniędzy z gmin. Obszerna dokumentacja zgromadzona w sprawie: zdjęcia, filmy, relacje pracowników, wolontariuszy, liczne interwencje mediów (*linki do
filmów: TVP1‐ Obserwator, TVN 24‐ Uwaga! zamieszczamy poniżej), wstrząsające
wnioski pokontrolne, liczne ogólnodostępne w sieci materiały, nie przynoszą odzewu,
a jedynie krótkotrwałą poprawę sytuacji schroniska na czas trwania, zapowiadanych
z wyprzedzeniem kontroli i na czas kręcenia filmów reklamujących schronisko jako
«nienaganne». Właściciel schroniska cały czas jest nietykalny, zmowa milczenia trwa,
prawo o ochronie zwierząt łamane, pieniądze gmin sprzeniewierzane, zwierzęta konają w ciszy, a odpowiedzialni za schronisko nie widzą żadnych nieprawidłowości”48.
Jerzy H. zawsze skutecznie radzi sobie z negatywnymi opiniami49. Podejmowane były
próby zamknięcia tego schroniska50, jednak okazały się bezskuteczne51.

Link do petycji: https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Do_Ministra_Sprawiedliwosci_Zbigniewa_Ziobro_W_schronisku_Bialogard_zwierzeta_blagaja_o_POMOC/
(20.06.2020).
49
J. Roszkowski, Wolontariuszka oskarża schronisko dla zwierząt w Białogardzie [wideo, zdjęcia],
30.10.2016, https://gk24.pl/wolontariuszka-oskarza-schronisko-dla-zwierzat-w-bialogardzie-wideo-zdjecia/ar/11202402 (22.06.2020).
50
WSA zdecyduje o zamknięciu schroniska dla zwierząt w Białogardzie, onet.pl, 9.01.2018, https://
wiadomosci.onet.pl/szczecin/wsa-zdecyduje-o-zamknieciu-schroniska-dla-zwierzat-w-bialogardzie/rxsxqbl (20.06.2020).
51
J. Roszkowski, Schronisko dla psów w Białogardzie jest już ponownie zarejestrowane, 13.03.2018,
https://plus.gk24.pl/schronisko-dla-psow-w-bialogardzie-jest-juz-ponownie-zarejestrowane/
ar/13002932 (22.06.2020). Schronisko ma stronę na Facebooku – https://www.facebook.
com/pages/category/Cause/Schronisko-Animals-w-Białogardzie-czynne-od-11-do-15-Weekendy-11do-13-435885456517022/
48
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Fot. Zrzut ekranu
Źródło: https://secure.avaaz.org/pl/community_petitions/Do_Ministra_Sprawiedliwosci_
Zbigniewa_Ziobro_W_schronisku_Bialogard_zwierzeta_blagaja_o_POMOC/ (20.06.2020)

Jak ukazali twórcy filmu Układ zamknięty, na układy nie ma rady. Wszyscy wiedzą,
ale głośno się nie mówi. Winnymi takiego stanu rzeczy są elementy całego układu –
począwszy od zwykłych mieszkańców, przez radnych, władze gmin, powiatów, województw, do prokuratorów oraz parlamentarzystów i rządy różnych opcji politycznych,
które uchwaliły prawo pozwalające na takie bestialstwo wobec zwierząt, wcieliły te
przepisy w życie i od wielu lat je egzekwują. Bestialstwo w świetle prawa legalne,
z potężnymi pieniędzmi w tle.
I chociaż wydawałoby się oczywiste, że takie miejsca jak schronisko prywatne
w Radysach nigdy nie powinno było powstać, a jak już wiadomo, co się tam dzieje,
to powinno zostać bezzwłocznie zamknięte – to jednak okazuje się niemożliwe, ponieważ natychmiastowe przerwanie cierpienia zwierząt i całkowite zamknięcie schroniska byłoby niezgodne z prawem. Prawa przysługują przede wszystkim właścicielowi
prywatnego biznesu, zarejestrowanego, z odpowiednimi zezwoleniami. To na stronie
skarżącej spoczywa przeprowadzenie postępowania dowodowego, a właścicielowi, czyli
w świetle prawa – przedsiębiorcy, a w przypadku Radys – Zygmuntowi D. – prawo
do obrony. Zgodnie z prawem nie da się natychmiast przerwać cierpienia zwierząt,
które zostały w Radysach, i tych, które przebywają w podobnych „mordowniach”, czyli
prywatnych schroniskach dla zwierząt, funkcjonujących dzięki potężnym wpływom
z gmin, czyli z pieniędzy podatników.
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Tak ujmuje to K. Śliwa-Łobacz, tłumacząc w mediach społecznościowych, dlaczego nie mogła po prostu zamknąć schroniska w Radysach i odebrać wszystkich
zwierząt: „każde naciągnięcie dowodów czy niedopatrzenie zaskutkuje zwiększeniem
szans właściciela schroniska i zaszkodzi całej sprawie. [Ludzie] Nie rozumieją też, że
nie istnieje możliwość ‘zlikwidowania’ legalnej działalności gospodarczej takiej jak
prowadzenie schroniska. Ta działalność w świetle prawa jest w Polsce legalna i oparta
jest na takich samych zasadach jak prowadzenie warzywniaka czy posiadania salonu samochodowego. To do czego dążymy, to zlikwidowanie Panu D. możliwości zarabiania
na zwierzętach, uzyskanie prawomocnego wyroku skazującego za znęcanie i sądowy
zakaz prowadzenia działalności związanej ze zwierzętami. I wtedy gminy przestaną napychać mu kieszenie społecznymi pieniędzmi. Nie ma mowy o ‘przejęciu’ schroniska,
bo to jego prywatna własność. Nie można fryzjerce zamknąć salonu i go jej odebrać,
dlatego, że nie podoba nam się zrobiona tam fryzura”52.

Zakończenie
Zgodnie z polskim prawem od wielu dekad zwierzęta przeżywają dramat w polskich
schroniskach. Czy znajdzie się jakakolwiek partia i jakikolwiek rząd, premier, prezydent, by ten koszmar zakończyć? Potrzeba zmiany przepisów, politycznej woli, by
zakończyć te polityczno-biznesowe układy. Jednak tam, gdzie rządzi wielki pieniądz
w połączeniu z polityką, tą lokalną i tą wielką, trudno o sumienie. Jak na razie na
zmianę przepisów o prywatnych schroniskach i warunkach ich prowadzenia nie zdecydowały się władze z żadnej opcji politycznej: ani z prawicy, ani z centrum, ani z lewicy.
Bo psy głosu nie mają?
52

Źródło: Facebook.com, https://www.facebook.com/katarzyna.lobacz/posts/3255156417842088
(22.06.2020).
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„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem”1.
Leopold Staff, Wysokie drzewa

Wprowadzenie
Drzewa należą do największych roślin lądowych, zarazem są bezbronne wobec istot
o wiele od nich mniejszych – od ludzi. Obecnie występuje ok. 80 tys. gatunków drzew,
przy czym najwięcej gatunków porasta Brazylię, Indonezję, Kolumbię. Pierwsze drzewa
rosły na Ziemi ok. 385 mln lat temu, jak dowodzą odkrycia skamielin. Największego
spustoszenia wśród drzew dokonało zlodowacenie na terenie obecnej Europy. Drzewo przez człowieka wykorzystywane jest jako materiał budowlany, opałowy, służy do
produkcji papieru oraz lecznictwa. Drzewa zapobiegają erozji gleby i łagodzą wpływ
pogody na ekosystem2.
Wycinka drzew, zwłaszcza masowa, ma zatem swój niekorzystny wpływ na ekosystem, a tym samym warunki bytowania ludzi. Ze względu na stopniowy, choć nadal
bardzo powolny, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw, tematyka związana ze
środowiskiem, w tym z drzewami, coraz częściej przebija się do mediów, a zwłaszcza
mediów społecznościowych. Internet zaczął „zauważać” drzewa, a społeczność internetowa, blogerzy i „posterzy3”, masowo zaczęli dokumentować to, co się wokół nich dzieje
z drzewami. Tam, gdzie nie dotrze zawodowy dziennikarz, może zjawić się bloger czy
użytkownik serwisu społecznościowego i upublicznić swoją relację, bogato dokumentowaną faktograficznie oraz fotograficznie. Niszczycielom przyrody oraz władzy różnego
szczebla, prowadzącej masowe wycinki, trudniej teraz je ukryć przed społeczeństwem.

Media społecznościowe i ich transcendentalny potencjał
Media społecznościowe stanowią część mediów wirtualnych; to forma przekazu informacji poprzez specjalne strony czy aplikacje internetowe4. Od mediów oficjalnych
różnią się tym, że nie dzielą świata na dwie przeciwstawne strony – MY – odbiorcy
i ONI – nadawcy, dziennikarze. Użytkownicy są autorami wpisów, decydują o grupie
https://polska-poezja.pl/lista-wierszy/310-leopold-staff-wysokie-drzewa (25.06.2020).
Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Drzewo (20.06.2020).
3
Osoby wstawiające posty na istniejące fanpage’e, dopisujące coś w komentarzach.
4
Na podstawie: https://mfiles.pl/pl/index.php/Media_spo%C5%82eczno%C5%9Bciowe
(20.06.2020).
1
2
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odbiorców oraz komentatorów. Wpisy charakteryzują się częstokroć wielkim stopniem nacechowania subiektywnego oglądu świata, podlegającemu weryfikacji w procesie komentowania przez użytkowników strony czy aplikacji; w efekcie dochodzi do
zderzenia wielu równolegle występujących subiektywnych punktów widzenia, co ma
niebagatelny wpływ na jakość oraz stopień emocjonalności toczonej publicznie dyskusji. Kontakt, informacja, wymiana poglądów, nawiązywanie i podtrzymywanie więzi,
udostępnianie, ocenianie, obserwacja działań, możliwość włączenia się w działania,
konfrontacja oglądu własnego z innymi, wreszcie kanalizowanie własnych emocji – to
podstawowe funkcje mediów społecznościowych.
Serwisy społecznościowe masowo są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa oraz
organizacje o charakterze politycznym czy społecznym. Media społecznościowe charakteryzują się nieprawdopodobną dynamiką, symbolizowaną przez powiedzenie, że jeśli nie
ma cię w internecie/na stronach mediów społecznościowych, to znaczy, że nie istniejesz.
„O popularności social media najlepiej świadczą liczby. Z zestawienia opracowywanego co roku przez Lori Lewis i Chadda Callahana z Cumulus Media wynika, że
w 2018 roku w ciągu zaledwie 60 sekund:
– pojawiło się 481 000 twittów,
– 973 000 użytkowników zalogowało się na Facebooku,
– wysłano 2 400 000 snapów,
– obejrzano 4 300 000 filmów na YouTube”5.
Bycie nadawcą przyciąga rzesze, przede wszystkim poprzez możliwość publicznego prezentowania swoich poglądów, możliwość autoprezentacji na forum przestrzeni wirtualnej, wyrażenia swej nieskrępowanej niczym potencji autokreacji. Synteza
rozmaitych wcieleń nadawcy doprowadza w efekcie do heurystycznej wizji świata,
zwielokrotnionej poprzez zmasowanego nadawcę, stanowiącego zarazem odbiorcę
(dopóki autor postu nie wyłączy możliwości komentowania). Hermeneutyka samego
siebie po stronie nadawcy współbrzmi ze złożonością samointerpretacji po stronie
odbiorców, którzy w każdej chwili mogą przybrać postać nadawcy. Dodatkowo społeczność nadawczo-odbiorcza przybiera wielorakie maski, a dodając do tego różny
bardzo poziom kompetencji społecznych i stricte werbalnych, powoduje wybuchową
mieszankę, w której – jak można z niejakim zdumieniem stwierdzić – odnajduje się
współczesny użytkownik mediów społecznościowych. Podmiotowość jednostki istnieje
jedynie w odniesieniu do podmiotowości innych jednostek, tworzących zbiorowość
określaną jako „sieci rozmów”6.
Historia mediów społecznościowych. 4 korzyści z rozwoju social media, https://brand24.pl/blog/
40-lat-minelo-jak-jeden-dzien-czyli-krotka-historia-mediow-spolecznosciowych/ (20.06.2020).
6
Kognitywiści George Lakoff oraz Mark Johnson dowodzą istnienia „mnogiego ja”. Więcej
czytaj: D. Hamze, Witold Gombrowicz w kalejdoskopie recepcji, „Postscriptum Polonistyczne”, 2013, 2 (12), passim, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY1sXpj5jqAhVkyaYKHb66CJwQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fcejsh.icm.edu.pl%2Fcejsh%2Felement%2Fbwmeta1.element.
5
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Witold Gombrowicz propagował w swoich utworach filozofię spojrzenia na twórcę,
nadawcę komunikatu, jako na artystę, reżysera, a zarazem demiurga, przy czym w drodze
poszukiwań własnych samoodniesień zaproszenia kierowane były w stronę innych odbiorców / nadawców określonej przestrzeni „sieci rozmów”. W. Gombrowicz swoją teorię
recepcyjną opiera na negacji jako generalnej zasadzie bytu, jako podstawowemu warunkowi autoidentyfikacji i autointerpretacji i na tym buduje swoje jądro antynomicznych
par. To, co paradoksalne, prześmiewcze, absurdalne czy defetystyczne, w gruncie rzeczy
wynika z głębokiej troski i patriotyzmu, często opacznie interpretowanego ze względu
na wielorakość strukturalną, nieprzejrzystą dla nieprzygotowanych na to intelektualnie
i mentalnie odbiorców7. W tym kontekście można uznać, że Gombrowicz profetycznie
wykreował internet i jego nadawczo-odbiorczy, a zarazem negacyjny charakter budowania kanałów komunikacji i relacji. Witold Gombrowicz zatem nie tylko przewidział internet jako centrum komunikacji, lecz także unaocznił źródło jego społecznego sukcesu.

Motyw drzewa w kulturze
Biblijne rajskie drzewo, drzewo życia, którego owoce miały zapewniać nieśmiertelność,
to jedno z najbardziej zacnych drzew zakorzenionych (nomen omen) w kulturze cywilizacji Zachodu (Biblijna Księga Rodzaju). Drzewo życia stanowi symbol kulturowy,
nawiązuje do odradzania się przyrody, zarazem przemijania. Nie ma mitologii bez
nawiązania do drzew. Adam i Ewa zostają wygnani z raju po spożyciu jabłka z drzewa
poznania dobra i zła, owocu zakazanego.
Motyw drzewa w literaturze jest stary jak sama literatura. Pliniusz w Historii naturalnej wspomina o drzewach jako świątyniach, a samo drzewo symbolizuje wszystko, co
najlepsze w zakresach kultury, filozofii, religii. Jest symbolem płodności, długowieczności, mądrości, schronienia, miłości. Drzewa sadzono od wieków po narodzinach
dziecka, świętowano wolność, równość. Jan Kochanowski zaprasza gościa do zażycia
relaksu w cieniu lipy w utworze Na lipę, Laura i Filon spotykają się pod ulubionym jaworem w utworze Franciszka Karpińskiego. Drzewa występują w baśniach, legendach,
podaniach, bajkach. „O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa” – pisał Leopold
Staff. Motyw drzewa wykorzystują powiedzenia, przysłowia, porównania.
Na temat roli drzew w kulturze organizuje się konferencje naukowe, czego przykładem może być konferencja w Siedlcach w Instytucie Kultury Regionalnej i Badań
Literackich im. Franciszka Karpińskiego8.
desklight-3396b2ae-b40f-4848-92c4-7967360cfd7e%2Fc%2Fps2013_2_19.pdf&usg=AOvVaw0fniVRPldXPvnyDL5d46nh (20.06.2020).
7
Ibidem. W. Gombrowicz odrzucał myślenie stereotypowe, jednoznaczne, bazował na wieloznaczności o antynomicznej naturze, tak bliskiej „duszy polskiej”.
8
„Drzewo (las) w literaturze i kulturze. Serdecznie zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym seminarium naukowym, które poświęcone jest kulturowym wizerunkom drzewa (lasu)
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Jedna z ważniejszych i ciekawszych publikacji poświęconych drzewom to książka autorstwa Petera Wohllebena pt. Sekretne życie drzew, która dowodzi, że drzewa porozumiewają się ze sobą, czują, tworzą społeczność podobną ludzkiej. „Nigdy
nie przestanę się uczyć od drzew, lecz już to, co do tej pory odkryłem, przekroczyło
moje najśmielsze oczekiwania – pisze we wstępie do książki Sekretne życie drzew Peter
Wohlleben. W lesie dzieją się bowiem zdumiewające rzeczy! Żyją tam drzewa, które
porozumiewają się ze sobą, troszczą o swoje potomstwo, mają uczucia i pamiętają.
Nie wierzycie? To prawda! Książka Sekretne życie drzew odkrywa fascynujące fakty ze
świata, o istnieniu którego nie mieliśmy pojęcia”9.
Drzewa umierają stojąc – to tytuł słynnej sztuki hiszpańskiego dramaturga, Alejandra Casony, ale też fakt. „Globalne ocieplenie, smród spalin, wysychanie trawy, która
trzyma wilgoć i wiele innych czynników powoduje, że znikają na naszych oczach drzewa, jedyne naturalne płuca miasta, które zaopatrują nas w tlen. Bohaterka reportażu,
której rodzina od pokoleń mieszka na zielonej Saskiej Kępie w Warszawie postanowiła
napisać projekt na rzecz ratowania pięknych jesionów. I jej projekt wygrał. Jest tyle
sposobów, żeby chronić drzewa. Zadziałać tak, żeby spadające konary nie zagrażały
nam i naszemu mieniu. To ma dać przykład wszystkim innym, którym zależy na tym,
żeby drzewa w mieście mogły żyć”10.

Zmiana prawna pozwalająca na masową wycinkę drzew –
„lex Szyszko”
Prawdziwą rewolucję w polskim ekosystemie przeprowadził minister środowiska Jan
Szyszko – leśnik, nauczyciel akademicki, polityk, minister środowiska w latach 1997–
199911. Do jego najbardziej kontrowersyjnych decyzji zalicza się m.in. zezwolenia na
budowę obwodnic Augustowa przez Dolinę Rospudy, rozporządzenie dotyczące hałasu, dzięki którym w latach 2008–2012 przy nowo budowanych drogach, w polach,
powstawały ekrany dźwiękochłonne o wartości miliarda zł.
Najbardziej kontrowersyjna decyzja to ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (zwana niekiedy jako lex Szyszko),
w literaturze, kulturze, języku… Jest to kontynuacja naszych inicjatyw na temat kreacji fauny
i flory w kulturze”, https://ikribl.com/2017/06/26/drzewo-las-w-literaturze-i-kulturze-konferencja-naukowa/ (25.06.2020).
9
Jak drzewa porozumiewają się ze sobą – fragment książki „Sekretne życie drzew”, https://kobieta.
onet.pl/dom/ogrod/jak-drzewa-porozumiewaja-sie-ze-soba-fragment-ksiazki-sekretne-zycie-drzew/y08nxhp (25.06.2020).
10
„Drzewa umierają stojąc” – reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, https://www.polskieradio.pl/80/4206/Artykul/1906530,Drzewa-umieraja-stojac-reportaz-Urszuli-ZoltowskiejTomaszewskiej (26.06.2020).
11
Sylwetka J. Szyszki opracowana na podst. https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Szyszko (26.06.2020).
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uchwalona przez Sejm podczas kryzysu sejmowego w Sali Kolumnowej. Zwiększyła
ona uprawnienia właścicieli nieruchomości, na których rosną drzewa i krzewy, do ich
usuwania. Ustawa, uchwalona w błyskawicznym tempie i bez konsultacji społecznych,
doprowadziła do masowej wycinki drzew na niespotykaną wcześniej skalę.
Pod wpływem nacisku społecznego i protestów została ona zmieniona w maju
2017 r. Według szacunków Zbigniewa Karaczuna z Katedry Ochrony Środowiska
SGGW przez kilka miesięcy obowiązywania ustawy mogło zostać wyciętych 3 mln
drzew12. Kolejne kontrowersyjne i szkodliwe dla drzew decyzje tego ministra to dopuszczenie masowej wycinki z użyciem ciężkiego sprzętu w Puszczy Białowieskiej13; w lipcu
2017 Komisja Europejska wystąpiła przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości
UE, wskazując, że prowadzona wycinka drzew stanowiła poważne zagrożenie integralności obszaru Natura 2000, nie była zgodna z celami ochrony Puszczy Białowieskiej14.
W kwietniu 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej była niezgodna z prawem unijnym. „Polska złamała prawo w Puszczy Białowieskiej, prowadząc intensywną wycinkę motywowaną
walką z kornikiem drukarzem. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
(TSUE). To koniec sporu prawnego o Puszczę Białowieską, który zaczął się w ubiegłym
roku. Od wyroku nie ma odwołania, Polska musiała go zaakceptować”15.
Minister J. Szyszko zaproponował w 2017 r. zmiany, które w „szczególnych wypadkach” pozwalają na odstąpienie od ochrony gatunków i siedlisk w ramach unijnej
sieci Natura 200016, co spowodowało dalsze spustoszenia w ekosystemie. „Lex Szyszko”
pozwalało także na wycinkę w okresie lęgowym, co było oprotestowane przez różne
organizacje i stowarzyszenia17. Ekolodzy i naukowcy podkreślają „koszmarny bilans”18
Koszmarny bilans „lex Szyszko”. Rozmowa z dr hab. Zbigniewem Karaczunem, „Gazeta Wyborcza”, s. 3, 14–25.06.2017.
13
„Ponad 230 przedstawicieli świata kultury i nauki w liście do prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło zaapelowało o ochronę Puszczy Białowieskiej. Pod listem podpisali się m.in.
reżyser Agnieszka Holland, aktor Jerzy Stuhr, pisarka i noblistka Herta Mueller”. Ponad 230
osób kultury i nauki apeluje do prezydenta i premier ws. Puszczy Białowieskiej, GazetaPrawna.pl,
18.05.2017, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1044009,ponad-230-zanych-osob-apeluje-do-prezydenta-i-premier-ws-puszczy-bialowieskiej.html (25.06.2020).
14
A. Gurgul, Puszcza w unijnym trybunale, „Gazeta Wyborcza”, 14.07.2017, s. 9.
15
R. Jurszo, Wycinka w Puszczy Białowieskiej niezgodna z prawem. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości UE, https://oko.press/wycinka-w-puszczy-bialowieskiej-niezgodna-z-prawem-tak-postanowil-trybunal-sprawiedliwosci-ue/ (25.06.2020).
16
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1143; A. Gurgul, Minister środowiska
od cięcia i martwych zwierząt, „Gazeta Wyborcza”, 6.06.2017, s. 6.
17
„Rozporządzenia nadal umożliwia wycinkę polskich lasów, znajdujących się pod kontrolą Lasów
Państwowych, w okresie lęgowym ptaków”. Wycinka polskich lasów wciąż dozwolona w okresie
lęgowym, https://www.przyrodnicze.org/wycinka-polskich-lasow-wciaz-dozwolona-w-okresie-legowym/ (20.06.2020).
18
Koszmarny bilans „lex Szyszko”, op. cit.
12
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działań „lex Szyszko” i nazywają go „pogromcą drzew”19; prezydent RP Andrzej Duda
odznaczył J. Szyszkę pośmiertnie „za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem
dla kraju działalności państwowej i publicznej”20.

„Lex Szyszko”. Kontynuacja
To, co zapoczątkowało prawo zwane „lex Szyszko”, mimo wprowadzenia pewnych obostrzeń, trwa nadal. Nadal prowadzona jest masowa wycinka drzew, w całym niemal
kraju, o czym donoszą media oficjalne oraz media społecznościowe. Nie ma tu znaczenia
ochrona dziupli i ptasich gniazd w okresie lęgowym, a opcja polityczna też nie ma tu
nic do rzeczy, ponieważ z „lex Szyszko” chętnie korzystają zwolennicy zróżnicowanych
poglądów politycznych. Wprawdzie prawo ministra Szyszki uwolniło niekontrolowaną
wycinkę drzew, masowe rżnięcia cennych drzew odbywały się także wcześniej.
W Suchym Lesie (k. Poznania) wyrżnięto kilkadziesiąt 60-letnich lip, akurat
w okresie lęgowym. Wójt Grzegorz Wojtera, sprawujący swój urząd blisko dwie dekady, postanowił poszerzyć ulicę przy szkole, a lipy wyciąć. Jak uczynił, tak zrobił, nie
pomogły protesty mieszkańców oraz obrońców przyrody21, nie pomogła także petycja
podpisana przez ponad tysiąc osób w bardzo krótkim czasie22. W petycji mieszkańcy
napisali: „Sucholeskie lipy to nie tylko historia Gminy i żywe wspomnienia pokoleń
sucholesianek i sucholesian. To przede wszystkim nasz skarb – dobro wszystkich mieszkańców. W czasach zapowiedzi katastrofalnych susz w Polsce – kraju, który ma mniej
zapasów wody niż Egipt, drzewa takie jak lipy pełnią kluczową rolę w retencji – czyli
zatrzymywaniu – wody. Każda z lip dostarcza tlen dla minimum 5 osób. Nasze drzewa stanowią nie tylko schronienie dla nas, gdy uciekamy pod nie po to, aby schronić
się w ich cieniu w upalne dni. Chronią również mieszkające tam ptaki, a ich kwiaty
stanowią cenne źródło pożywienia dla pszczół – owadów obecnie zagrożonych, a tak
A. Bartkiewicz, Jan Szyszko: Od entomologa po pogromcę drzew, rp.pl, 25.06.2020, https://www.
rp.pl/Plus-Minus/303099956-Jan-Szyszko-Od-entomologa-po-pogromce-drzew.html#ap-1
(25.06.2020).
20
„Prezydent RP Andrzej Duda nadał za wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla
kraju działalności państwowej i publicznej KRZYŻ KOMANDORSKI Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Pośmiertnie Profesorowi Janowi Feliksowi Szyszko. Prezydent
Andrzej Duda przekazał order na ręce wdowy podczas uroczystości pogrzebowych w dniu
16 października br. w Starej Miłośnie”, https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,484,order-odrodzenia-polski-sp-jan-feliks-szyszko.html (25.06.2020).
21
Suchy Las: Lipy właśnie zostały wycięte, 5.05.2020, https://tenpoznan.pl/suchy-las-lipy-wlasnie-zostaly-wyciete/; Kilkadziesiąt 60-letnich lip do wycinki w Suchym Lesie. „Skandaliczna sprawa”,
29.04.2020, wtk.pl (25.06.2020).
22
https://www.petycjeonline.com/petycja_w_sprawie_zatrzymania_wycinki_lip_przy_ul_modzieowej (20.06.2020).
19
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potrzebnych dla przetrwania człowieka. Wycięcie tych cennych drzew stanowić będzie
wielki cios nie tylko dla zwierząt, ale przede wszystkim dla nas, dla ludzi”23.
W Poznaniu wycięto 100-letni kasztanowiec przy ul. Gajowej, a w jego miejscu
trwa budowa apartamentowca przez firmę deweloperską „Ataner”. Drzewo, które rosło
100 lat, straciło swoje życie w kilkanaście sekund24. „O wycince poinformowała Rada
Osiedla Jeżyce. Jesteśmy źli i smutni, że z taką łatwością wyraża się zgodę na wycięcie
100-letniego kasztanowca na osiedlu, gdzie każde drzewo jest na wagę złota – piszą
radni osiedlowi”25. Po wycięciu drzewa na murze pojawił się napis: „Ataner – morderca
bez serca”26. Kiedy ludzie zorganizowali pikietę pod budynkiem „Atanera” i chcieli
wręczyć przedstawicielom dewelopera pozostałości po wycince kasztanowca, „Ataner”
wezwał Policję, zgłaszając nielegalne zgromadzenie.
„Po rozmowie z prawnikami zastanowimy się, czy nie zgłosić zgromadzenia do prokuratury, a także blokady wejścia. Na pewno zgłosimy akt wandalizmu, czyli obraźliwe
napisy, które po wycince kasztanowca znalazły się na naszym budynku – zapowiada
Magdalen Szulc /«Ataner» /27”. Red. Adam Kompowski jasno określił przyczyny, dla
których kasztanowiec został wycięty – to zysk firmy deweloperskiej, która mogła postawić mniejszy apartamentowiec, lecz zadecydowała o większym przychodzie kosztem
100-letniego drzewa28, przy pełnej akceptacji władz Poznania, którym szefuje prezydent Jacek Jaśkowiak. Urząd Miasta Poznania mógł wydać zgodę na mniejszą kubaturę
budynku, by uratować drzewo, ale tego nie zrobił. Obiekt zaprojektowali architekci
z pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich29.
Tu warto dodać, że stare drzewa wycinano również wcześniej, także przed wprowadzeniem „lex Szyszko”, a przykładem rżnięcia bezcennych starodrzewów w różnych
okresach czasowych może być wycinka alei 200-letnich akacji niedaleko Białej PodlaIbidem.
Kilkanaście sekund trwała wycinka drzewa, które 100 lat rosło na Jeżycach (video), epoznan.
pl, https://epoznan.pl/news-news-103087-kilkanascie_sekund_trwala_wycinka_drzewa_ktore_100_lat_roslo_na_jezycach_video (25.06.2020).
25
Ibidem.
26
T. Nyczka, Po wycięciu 100-letniego kasztanowca na Jeżycach. „Ataner morderca bez serca”, wyborcza.pl, 23.02.2020, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25723417,po-wycieciu-100-letniego-kasztanowca-na-jezycach-ataner-morderca.html (25.06.2020).
27
M. Danielewicz, Protest pod siedzibą Atanera w Poznaniu w sprawie wycinki drzewa. Deweloper
wezwał policję. Uważa, że zgromadzenie było nielegalne, https://gloswielkopolski.pl/protest-pod-siedziba-atanera-w-poznaniu-w-sprawie-wycinki-drzewa-deweloper-wezwal-policje-uwaza-ze-zgromadzenie-bylo-nielegalne/ar/c1-14811078 (25.06.2020).
28
A. Kompowski, Ogromny kasztanowiec z Jeżyc wycięty, to porażka. Przeszkadzał w osiągnięciu
jeszcze większego zysku, 23.02.2020, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,89336,25722570,ogromny-kasztanowiec-z-jezyc-wyciety-to-porazka-przeszkadzal.html (20.06.2020).
29
J. Łukaszewski, Ataner z nowym projektem obok Starego Zoo w Poznaniu. Wyburzą budynek
uczelni wyższej, 22.05.2019, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24809067,ataner-z-nowym-projektem-obok-starego-zoo-wyburza-budynek-uczelni.html (25.06.2020).
23
24
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Fot. Było drzewo, nie ma drzewa. Rosło 100 lat, przetrwało czasy Hitlera, Stalina… Zostało
ścięte za rządów poznańskiego prezydenta miasta Jacka Jaśkowiaka z powodu inwestycji realizowanej przez dewelopera „Ataner”, a zaprojektowanej w pracowni Ewy i Stanisława Sipińskich.
Źródła: https://epoznan.pl/news-news-103087-kilkanascie_sekund_trwala_wycinka_drzewa_
ktore_100_lat_roslo_na_jezycach_video oraz https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,
25723417,po-wycieciu-100-letniego-kasztanowca-na-jezycach-ataner-morderca.html (25.06.2020).

skiej, w Cieleśnicy, 80-letnich akacji przez PKP30 czy 120-letnich akacji w Gołuchowie:
„Pałac w Cieleśnicy w gm. Rokitno został pozbawiony akacjowej alei dojazdowej. Bez
zgody konserwatora zabytków pod siekierę poszło tam ponad czterdzieści 200-letnich
drzew”31; „Wycięli /PKP/ nocą blisko 80-letnie drzewa. Mieszkańcy Piastowa przynoszą róże, by pożegnać je z szacunkiem”32; „W Gołuchowie przy leśnej drodze wycięto
kilkadziesiąt 120-letnich akacji, sadzonych jeszcze przez hrabinę Czartoryską. Drzewa
przetrwały dwie wojny światowe, ale lokalnym władzom nie dały rady…”33.

Wycinka ujawniana przez suwerena. Wybrane przykłady
Media społecznościowe stwarzają możliwość wypowiedzenia się tym, którzy do tej pory
musieli być wyłącznie odbiorcami komunikatów „elit władzy”, która dysponowała
dostępem do środków masowego przekazu – zwykłym obywatelom. Suweren ma głos
i skwapliwie to wykorzystuje. Z postów dotyczących drzew ujawnia się przykra prawda – władza, wybrana przez obywateli i mająca ich reprezentować, nie liczy się ze zdaK. Majak, Wycięli nocą blisko 80-letnie drzewa. Mieszkańcy Piastowa przynoszą róże, by pożegnać
je z szacunkiem, 26.02.2016, https://natemat.pl/172943,wycieli-noca-blisko-80-letnie-drzewa-mieszkancy-piastowa-przynosza-roze-by-pozegnac-je-z-szacunkiem# (25.06.2020).
31
E. Burda, Wycięli 200-letnie akacje bez zgody konserwatora. Sprawa trafi do prokuratury?,
15.09.2015, https://www.dziennikwschodni.pl/biala-podlaska/wycieli-200-letnie-akacje-bez-zgody-konserwatora-sprawa-trafi-do-prokuratury,n,1000167589.html (20.06.2020).
32
K. Majak, Wycięli nocą blisko 80-letnie drzewa…, op. cit.
33
Gołuchów: Wyrżnięto 120-letnie drzewa „dla dobra mieszkańców”, 10.03.2017, https://spoleczenstwo.com.pl/goluchow-wyrznieto-120-letnie-drzewa-dla-dobra-mieszkancow/ (20.06.2020).
30
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niem i głosem „ludu”. Wycinki prowadzone są masowo i bez konsultacji społecznych.
Także tam, gdzie ludzie protestują, nie uwzględnia się ich zdania, czego najlepszym
przykładem są choćby opisane dwie wycinki 100-letniego kasztanowca przy Gajowej
w Poznaniu czy sucholeskich 60-letnich lip. Zwykli ludzie ważni są dla „władzy” tylko
w okresie przedwyborczym, apotem – hulaj dusza, piekła nie ma, za to jest wielkie
rżnięcie na skalę masową. A jak bardzo masową, ujawnia internet.
W tekście zaprezentowane zostaną wybrane przykłady z całego morza medialnych,
społecznościowych doniesień, z których wyłania się dramatyczny obraz masowej wycinki
drzew w całym kraju, bez względu na okres lęgowy, dziuple, gniazda, siedliska zwierząt...
W sieci funkcjonuje wiele stron i profili społecznościowych utworzonych zarówno przez jednostki, jak i zbiorowości zorganizowane w struktury z hasłami proekologicznymi. Jako przykład można podać Koalicję ZaZieleń Poznań, która powstała
w 2018 r., jak piszą twórcy, „z niezgody na rugowanie zieleni z przestrzeni miasta i potrzeby działania w jej ochronie – w interesie ludzi, roślin i zwierząt”34. Koalicję tworzą:
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju, Klub Przyrodników Koło Poznańskie,
Stowarzyszenie Urbanator, Stowarzyszenie Zielony Grunwald, Stowarzyszenie Kolektyw Kąpielisko, Zielona Starołęka, Inicjatywa Lokalna Stawy Umultowskie, Kolektyw
Rozbrat, Prawo do Przyrody, osoby fizyczne35.
Na profilu Koalicji ZaZieleń Poznań można znaleźć informacje m.in. o skoszeniu
łąki pełnej maków przy poznańskim forcie przez Zarząd Zieleni Miejskiej, który potem
na swojej stronie wyjaśniał, że… nie wie, kto to zrobił, fotorelację z przygotowań do protestu mieszkańców z udziałem Zielona Fala , Extinction Rebellion Poznań i członków
Koalicja ZaZieleń Poznań, związanego z planami wycinki drzew przy ulicy Kurlandzkiej,
bo miasto planuje rżniecie, a mieszkańcy nie chcą, o koszeniu piachu między ulicami
Piaskowa a Szyperska w Poznaniu36, o likwidacji ROD Bogdanka i planowanej inwestycji deweloperskiej w miejscu zieleni i drzew37 (kliny zieleni przy parku im. A. Wodziczki
https://www.facebook.com/zazielenpoznan/ (26.06.2020).
Ibidem.
36
Hil Raf do Koalicja ZaZieleń Poznań, 6 czerwca o 14:53, „W to po prostu trudno uwierzyc,
na uliczce przed Stara Drukarnia miedzy Piaskowa a Szyperska w Poznaniu przyszedl czlowiek
kosic malutenkie kepki trawy, ktrore sie tam pojawily. Teren nalezy do PTBS, a trawa zostala
zasiana przez mieszkancow domu na przeciwko, dla ktorych jest to jedyny skrawek zielenii.
Wiekszosc czasu machal kosiarka po suchym piasku, albo wyrywal zdzbla trawy. Jezeli mozna
robic cos jeszcze glupszego to ja nie mam pomyslu co by to mialo być” /pisownia zgodna
z oryginałem/; https://www.facebook.com/zazielenpoznan/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDgxHfL2ONF7jo1SVpslcdixyNluxZQY019J16ALuP2O364frnzl9jaShDTYgUKVvIe-DEiW7yTjq2W (26.06.2020).
37
„Ponownie polecamy Waszej uwadze petycje będąca poparciem dla ROD „Bogdanka”. To
ostatni moment we weprzeć działania nie tylko działkowców ale też zadbać o system przyrody.
Przypomnijmy ROD Bogdanka wraz z Parkiem Wodziczki i terenami nad Bogdanka stanowi
fragment klinu zieleni. Likwidacja ROD stanowi zagrożenie dla zachowania jego ciągłości.
Tereny zieleni zaś to wspólne dobro wszystkich nas – po likwidacji ROD w tym miejscu
34
35
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w Poznaniu są sukcesywnie oddawane w ręce deweloperów i zabudowywane, mimo
wcześniejszych obietnic ówczesnych kandydatów na owe władze, że park i zieleń wokół
pozostaną – chodziło o Macieja Wudarskiego i Tomasza Lewandowskiego, którzy potem
pełnili funkcje w Zarządzie Miasta Poznania w randze wiceprezydenta38).
Koalicja protestuje w kwestii wycinek w różnych częściach Poznania, bo akurat obecny prezydent Jacek Jaśkowiak niechlubnie zasłynął w tym właśnie obszarze: „W związku
z planami wycinki cennych drzew z terenu przy ul. Bukowskiej 18 / Grunwaldzkiej 3
w Poznaniu stowarzyszenie Koalicja ZaZieleń Poznań oraz stowarzyszenie Prawo do Przyrody jako strony postępowania zgłosiły uwagi do tego postępowania. Pragniemy zwrócić
uwagę, że poza wartościami przyrodniczymi i społecznymi, przedmiotowe drzewa mają
także dużą wartość historyczną, w szczególności lipy, które zgodnie z opinią Miejskiego
Konserwatora Zabytków stanowią historyczny element kompozycji ogrodu przy willi
‘Flora’ posiadającej wraz z ogrodem indywidualny wpis do rejestru zabytków. Zwracamy
także ogólną uwagę, na niewystarczające rozpoznanie i zabezpieczenie takich cennych
drzew, czy obszarów zieleni na etapie ustalania warunków zabudowy, czy przygotowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”39.
Aktywną działaczką na rzecz drzew w Poznaniu, dokumentującą swoje działania,
jest radna osiedlowa z Naramowic, która również publikuje swoje posty w ramach Koalicji ZaZieleń Poznań. „Anna Wachowska-Kucharska, 25 maja, Tak więc tu jest pokot.
Prawdziwy pokot, choć dokumentuję tylko część po południowej stronie inwestycji
tramwaj na Naramowice. Zdjęcia pokazują wycięty starodrzew z terenu Parku Kosynierów, jednocześnie terenu dawnego cmentarza ewangelickiego. Tu bowiem z końcem
lutego 2020 zakończyły się prace wykopaliskowe. Zastrzeżenia wzbudził sposób przekazania przez PIM parafii ewangelicko-augsburskiej szczątków wykopanych podczas
prac. Z kolei w przypadku wycinki mamy obraz ‘prawdziwej kultury’ w działaniu. Park
Kosynierów graniczy z Szelągiem oraz Parkiem Gagarina – drzewa mogły znaleźć prawdziwy azyl. Wszystko tak blisko, dosłownie po sąsiedzku i nie musimy się, co do tego
nie powstanie”, https://www.facebook.com/zazielenpoznan/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDgxHfL2ONF7jo1SVpslcdixyNluxZQY019J16ALuP2O364frnzl9jaShDTYgUKVvIe-DEiW7yTjq2W (20.06.2020).
38
Zabudowa przy parku Wodziczki i w okolicach. Wyrżnięto setki drzew, 4.04.2017, https://spoleczenstwo.com.pl/zabudowa-parku-wodziczki-wyrznieto-setki-drzew/ (25.06.2020). Fragment
artykułu: „Władza, gdy jeszcze nie była „władzą”… Spytaliśmy Macieja Wudarskiego oraz Tomasza Lewandowskiego, co zrobili, by uratować tereny zielone przy parku Wodziczki i okolic.
Sami przecież przed laty wypowiadali się za ich ochroną, winiąc ówczesne władze miasta za
zaniedbania i złe decyzje. Optowali za koniecznością walki o zieleń w mieście, stanowczo opowiadając się przeciwko zabudowie Sołacza oraz terenów przy parku Wodziczki. Kiedy przestali
być działaczami czy zwykłymi radnymi, a awansowali sami na owe wcześniej krytykowane
władze miasta – chyba zdanie w tej kwestii zmienili…”
39
https://www.facebook.com/zazielenpoznan/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDgxHfL2ONF7jo1SVpslcdixyNluxZQY019J16ALuP2O364frnzl9jaShDTYgUKVvIe-DEiW7yTjq2W
(26.06.2020).
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przekonywać. My moglibyśmy cieszyć się większym komfortem życia. Poznań mógłby
trafić do księgi dobrych praktyk w działaniu jeśli chodzi o zieleń w mieście. Tak się
jednak nie stanie ponieważ słowa wypowiadane przez szefa inwestycji tramwaj na Naramowice, pracownika miejskiej spółki, w niedawnym materiale Seweryna Lipońskiego
przygotowanym dla telewizji WTK nijak mają się, w tym przypadku, do rzeczywistości.
Sposób działania PIM pozostawiam pod ocenę. Moim zdaniem to się nie broni”40.
Rzeczywiście, przy budowie tramwaju na Naramowice w Poznaniu trasę zaplanowano tak, że nie uwzględniono rosnących tam starych i pięknych drzew – wycinkę
prowadzono w okresie lęgowym, co również zostało bogato udokumentowane przez
użytkowników mediów społecznościowych, także wspomniana radną. Koalicja ZaZieleń Poznań oburza się planami wycięcia kilku tysięcy drzew w Poznaniu, bez konsultacji społecznych, bezmyślnie, bez uwzględnienia potrzeb środowiskowych. „Koalicja
ZaZieleń Poznań – 21 maja · ‼Około pięciu tysięcy drzew trzeba będzie usunąć lub
przesadzić podczas budowy trasy tramwajowej na Naramowice. Budowa trasy na Naramowice i ul. Nowej Naramowickiej obejmuje około 30 hektarów. Planów likwidacji
drzew nie przedstawiono mieszkańcom podczas konsultacji – bo wtedy zakres wycinki
był jeszcze nieznany. W zamian wykonawca ma posadzić blisko półtora tysiąca nowych
drzew. ‼Społecznicy alarmują, że różnych wycinek bez konsultacji z mieszkańcami jest
w mieście więcej. Dużo emocji budzą plany wycięcia 80 drzew z ul. Kurlandzkiej –
drogowcy chcą tam postawić ekrany akustyczne. Tłumaczą, że wynika to z decyzji środowiskowej, ekranów chciała również część mieszkańców. ‼Koalicja Zazieleń Poznań
zwraca uwagę, że o planach wycięcia drzew mieszkańcy dowiadują się często na ostatnią
chwilę. Na brak informacji narzekają też rady osiedli. Prezydent Jacek Jaśkowiak przekonuje, że jego urzędnicy w podobnych sprawach starają się szukać kompromisu, by
drzew wycinano jak najmniej.
Od siebie możemy dodać:
♦ Gdyby na Naramowice prowadzono jedynie linię tramwajową, drzew, które trzeba
by poświęcić, byłoby znacznie mniej. Niestety wybrano wariant z wielopasmową
drogą, do której linia tramwajowa jest tylko dodatkiem.
♦ 1,5 tysiąca drzew młodych w zamian za wycięte 5 tysięcy dojrzałych to kompensata zdecydowanie za niska – jeśli uwzględniać zakres usług jakie świadczą drzewa
dorosłe w porównaniu z kilkuletnimi.
♦ Fakty są takie, że NIGDY nikt z nami, osobami, które od dawna walczą o ochronę
zieleni w mieście niczego nie konsultuje, więc nie ma też żadnych kompromisów.
Jeśli udało nam się doprowadzić do jakiejkolwiek zmiany planów to w wyniku wielomiesięcznych, a często wieloletnich, oddolnych działań. Nieustannie apelujemy
do Urzędu Miasta, by inicjatywa takich konsultacji już na etapie projektowania
inwestycji, wychodziła z jego strony.
40

https://www.facebook.com/zazielenpoznan/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDgxHfL2ONF7jo1SVpslcdixyNluxZQY019J16ALuP2O364frnzl9jaShDTYgUKVvIe-DEiW7yTjq2W
(26.06.2020).
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♦ Wzmianka o ew. przesadzeniu części drzew mogłaby cieszyć, jednak praktyka mija
się z deklaracjami, traktujemy je więc bardziej jako próbę uspokojenia społecznych
emocji niż realny projekt. Może doczekamy się szczegółów??”41.
Kiedy w centrum Poznania wycięto starodrzew przy ul. Libelta, zaprotestowała
kolejna grupa na mediach społecznościowych – „nigdy nie wiadomo czy za nim nie
czai się wróg czy terrorysta. W końcu czasem pod siedzibę podchodzi las... za którym
kryje się nieprzyjaciel. ‘Prace związane z modernizacją ogrodzenia podyktowane są
względami bezpieczeństwa narodowego, zagrożeń wywiadowczych i terrorystycznych –
czytamy w piśmie przysłanym przez rzecznika WZI Adama Walczaka’.
Należałoby zapytać RDOŚ:
▶ czy wycinka, przeprowadzana w okresie lęgowym ptaków, była przeprowadzona
bez naruszenia prawa?
▶ czy Wojskowy Zarząd Infrastruktury zlecił odpowiednie ekspertyzy m.in. ornitologiczne?
W centrum Poznania drzew jak na lekarstwo. Zostawiamy z pytaniem czysto
retorycznym ‘czy nasze bezpieczeństwo znacząco poprawi się po wycince drzew’?”42.
Chodziło o wycinkę drzew przy płocie okalającym jednostkę wojskową, a zgodę na
usunięcie drzew, i to w okresie lęgowym, wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska43 (sic!).
Sporym medialnym echem odbiła się „modernizacja” rynku w miejscowości Bartoszyce. Wycięto wszystkie drzewa i wybetonowano przestrzeń. Niestety, większość
komentarzy jest tak ostrych, że nie nadaje się do cytowania. Poniżej jeden z fragmentów nadających się do publikacji.
Kolejną ciekawą stroną na mediach społecznościowych jest profil Nasze Lasy. Broni
nie tylko drzew, ale i mieszkających tam zwierząt. Ujawnia prawdę o funkcjonowaniu
Lasów Państwowych. „Nasze Lasy – 22 czerwca o 19:59 · Nadleśnictwo Brzeziny #LasyPaństwowe organizuje polowania, które „obfitują w dużą ilość wrażeń”. Tak, tak, oprócz
drewna sprzedają również wrażenia z zabijania zwierząt leśnych, a na pamiątkę proponują trofea z /tu wyliczone są przykłady, wybrano jeden/: Sarny – trofeum o masie do
149 g (w tym rogacz szpicak) – 89 zł, ale już trofeum o masie powyżej 500 g – 1 622 zł,
a trofeum kozła perukarza o wadze powyżej 550 g – 2 332 zł Racice tylko 33 zł”44.
https://www.facebook.com/zazielenpoznan/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDgxHfL2ONF7jo1SVpslcdixyNluxZQY019J16ALuP2O364frnzl9jaShDTYgUKVvIe-DEiW7yTjq2W
(26.06.2020).
42
https://www.facebook.com/stopbetonowymparkom/ (26.06.2020).
43
M. Kaźmierska, Drzewa na ul. Libelta wycięte, bo stałyby za blisko ogrodzenia wojskowego. „Względy wywiadowcze i terrorystyczne”, 12.05.2020, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25939711,wycinka-na-wojskowym-terenie-poslanka-katarzyna-kretkowska.html?fbclid=IwAR1dYYXh1Fn7ROUfMNe0tADwEJ1Flxavf89HIBls1SN8g92Gs9aYYoD4Y4g
(26.06.2020).
44
https://www.facebook.com/gospodarkalesna/ (26.06.2020).
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Źródło: Facebook45

„Nasze Lasy. Kiedy ludzie wreszcie zrozumieją... Święta góra Słowian – Radunia k/
Wrocławia. Zdjęcia – Przyrodniczo.pl – Przyroda Śląska. Las zarządzany przez koncern
#LasyPanstwowe, a działania we współpracy z rządowym organem ochrony środowiska”46 – a wpis o wycince drzew zawiera komentarze internautów o pożarze na tym
właśnie obszarze; wpis opatrzony jest zdjęciem. Jeden z internautów skomentował: „na
terenie rezerwatu powinny zachodzić naturalne procesy. Jeśli las zamierał, należało go
zostawić. Martwe drewno rozłożyłoby się i dało początek nowym (naturalnym!) odnowieniom. Tu las wycięto, drewno wywieziono i pozostawiono gołą pustynię. A potem
nasadzi się sztucznie drzewka. Po prostu sama ‘naturalność’”47.
https://www.facebook.com/stolatplanowania/?__tn__=kC-R&eid=ARCsYot_MwnaCerX9gDojsAQdKDHmo8MJ2fYfYgI9hINNBrSgqibEhcHIG0eagVqev1M- w J 3 k q S Z Do W S & h c _ re f = A RT H 1 3 M _ K Z f R r b i a Sj 7 L f WG B R g 6 f _ e D 7 RWm 813w6wDGQJ8isBBrVCFwkWXpD_qwC7Wk&fref=nf&__xts__[0]=68.
ARCbHkEbBINkANHJabRHaeNxo7yS8HqeVWXY1IzCj9iCrRo81suA8TJ-R_hxC3PinjCj0HNuhsOBQAHmPQVhHQUYqW0C1JxbksGvgbGQLomDuI_9TnTxytqg2xCKjRsV7-rnWkou8qgbsQYfW-airbGKo56NE5yRKYD0n_iGWsUK-u584SEJYEMwPzX_dFGwgsMxlk7RKr2Ugx-rDes73wsjcB3O7B5dmrzeuKJjH-ngfIsdePV0IX04zGsH049UPmxGxsdf8Fa1sfr6Cl3_YfjKA9rkDAyjUXL61hegA7wxtRy_CR-haWPRNQ9yxsR-B_-kWo2aOb9Ib57jkC1jElAsFORK (30.06.2020).
46
https://www.facebook.com/gospodarkalesna/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAM6eRLCLBChoIK4y-ctb576lUhNl7jR7mffg3hmKGQt9EU2YOSwqHJOJXin32Mxmzl5_JzWbmXyUX0 (30.06.2020).
47
Ibidem.
45
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Źródło: Facebook, https://www.facebook.com/gospodarkalesna/photos/a.1051396344935683/39
31275413614414/?type=3&theater (30.06.2020)

Przyrodnicy upatrują też przyczyn powodzi w czerwcu 2020 r. w rabunkowej gospodarce leśnej: „Wczorajsze katastrofalne wezbrania w gminie Bircza mogłyby być
mniejsze, gdyby nie gospodarka leśna w okolicznych lasach na terenie projektowanego Turnickiego PN. Czy te straty wlicza się do bilansu korzyści z prowadzenia tej
«gospodarki»?”48 – pytają na fanpage’u. Zarazem dla nikogo nie jest tajemnicą, choć
udowodnić to trudno, że okoliczna ludność żyje z lasu, kłusownictwa, naganiania
zwierzyny na polowania, zbieractwa runa leśnego i drewna; w małych miejscowościach
i na wsiach społeczność jest zamknięta, tam każdy każdego zna, z leśniczym chodziło
się do szkoły, weterynarz to sąsiad, a policjanta zna cała rodzina.
W małych społecznościach rządzą układy, które bardzo trafnie przedstawia serial
„Ranczo”. Zarazem mieszkańcy, wspierając rabunkową gospodarkę leśną, ponoszą
największe straty, chociażby właśnie przez szkody wyrządzone przez powodzie. Mniej
https://www.facebook.com/gospodarkalesna/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAM6eRLCLBChoIK4y-ctb576lUhNl7jR7mffg3hmKGQt9EU2YOSwqHJOJXin32Mxmzl5_JzWbmXyUX0 (30.06.2020).
		„Dramatyczna sytuacja w gminie Bircza [ZDJĘCIA] Setki zalanych domów, zakładów pracy
i pól oraz zniszczone drogi – to skrótowy bilans nawałnicy, jaka wczoraj przeszła przez gminę
Bircza. Malutkie strumyki okazały się niezwykle niebezpiecznym żywiołem. Na szczęście nikt
nie został ranny”, https://www.zycie.pl/informacje/artykul/27356,dramatyczna-sytuacja-w-gminie-bircza-zdjecia (30.06.2020).
48
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lasów i osuszanie terenów oznacza zaburzoną retencję i wchłanianie wezbranych wód.
Ale żeby łączyć przyczynę ze skutkiem, potrzebna jest edukacja, taka prawdziwa, a nie
nauka odtwarzania informacji bez ich kreatywnego i intelektualnego przetwarzania.
W każdym zakątku Polski tworzone są profile przyrodnicze, profile dotyczące
ochrony drzew i siedlisk zwierząt. Kolejny przykład to fanpage Puszcza Bukowa –
Klub Kniejołaza, na którym poinformowano o wycince drzew z dziuplami, choć Lasy
Państwowe zapewniały, że takie drzewa i dziuple oszczędzą.

Źródło: Facebook, Puszcza Bukowa – Klub Kniejołaza49.
49

https://www.facebook.com/PuszczaBukowa/?__tn__=kCH-R&eid=ARBDvcIWLNgX5ySQFj1xkAEcZkglU-yNXlvtDp4jDMHr1nB0KMOvL-NfvlLYmFBvVSvS O E 5 6 X V L t g Ts I & h c _ re f = A R RU X 8 v 8 - H T j m Y r P Mo 7 y V DYC L 7 A r B E U w h g c 9 T T 9 W D Ew y e n L K 5 J -WC v O d B e 8 f Me H g _ V k & f r e f = n f & _ _ x t s _ _ [ 0 ] = 6 8 .
ARCeVkiEtIwmJwoAW-0Yk0457JwgFGV2wRo99nSd2x4Zs8hY-z9zpqN88jCUK1PJy26xT6BKsnsHTLUtjQlbkDPXlmVMxpMdSgDpDOXGsv61ULdLnYLEb4gSAQhcKQeo2P9I36bVaTBJZKLJ3WuBkBSupiu9f8j3dGb5mBJtUf4AAwVO3e76RE5VovmniCmKYkszckBibCwpd-40yyxX1AK5UN4kqL4Ar4yfrvTxrsIoza4Uc0itDLb2IPpb8LPUztS5WSTsxSdQQ9rlpeY5r1xPHCq_76uuyWwk4Fw_l-N3a695GxgQMXVICf10i6DLh9Cx-mveok_Wp_K5xu1qo-T0-3w4bkeoiHkXd9TMG3XjLpCpFRs5aGGrxHhNJLM0oUdR3ZGc3s7tyKn3Tz5Egi2GAS6R9GOFp3dsAsg9qNCZOnhMmO5wHlRBJAO7fIsLG-x88rUg9FZ49HCO5ivrboSuKQi3Khz2zYLHJTH1KkhylX1JJ8eZXKSFJhSq (26.02.2020).
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Również indywidualni użytkownicy profili społecznościowych dokumentują działania Lasów Państwowych oraz masową wycinkę drzew w Polsce. Wskazany zostaje
tylko jeden z licznych, bardzo dramatycznych przykładów.
Pan Robert pisze tak: „Wczoraj otrzymałem informację o ścięciu drzewa z gniazdem myszołowa k. Twardogóry (gm. Oleśnica, dolnośląskie). Podrośnięty pisklak wymagał opieki. Kiedy ja szukałem informacji gdzie będzie najlepiej go umieścić lub
pomóc w innej formie (dziękuję wszystkim ornitologom za porady), życzliwi ludzie,
rodzice M.O., którzy znaleźli gniazdo, poza strefą wycinki zbudowali platformę na której umieścili i gniazdo i pisklaka. Dorosłe osobniki kręcą się w pobliżu, jest bardzo duża
szansa, że karmią młodego. Teoretycznie Lasy Państwowe powinny sprawdzać przed wycinką, czy nie ma gniazd, ale jak widać po licznych przykładach, tego nie robią. Dużego
gniazda myszołowa naprawdę trudno nie zauważyć. Nawet po wycince nikt nie patrzy,
czy pisklęta nie leżą na ziemi. Na pewno zostało zniszczone co najmniej jeszcze jedno
gniazdo. Można podejrzewać, że skala zniszczeń jest gigantyczna, a wiemy o jakimś
promilu takich przypadków. Niedawno widzieliśmy pisklęta dzięcioła w dziupli w ściętym drzewie (tu video: https://www.facebook.com/watch/?v=278706296651238).
Wycinka drzew w sezonie lęgowym ptaków niesie śmierć. Nie widzę też, aby sprawą
interesowało się Ministerstwo Środowiska. Gniazdo było na terenie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu Nadleśnictwo Oleśnica Śląska. Lokalizacja
ściętego drzewa z gniazdem na foto. Fot. pisklaka – rodzice Magdy”.
Oprócz fanpage’ów w mediach społecznościowych liczne wpisy dotyczące lasów
pojawiają się także na blogach i stronach internetowych prywatnych użytkowników.
„Facebookowy fanpage Nasze Lasy zwraca uwagę na rozdźwięk pomiędzy propagandą
Lasów Państwowych a faktami dotyczącymi sadzenia nowych drzew. Powołuje się przy
tym na raport Lasy w Polsce 2018, z którego wynika, że powierzchnia zalesień spada.
‘Imprezy polegające na tzw. sadzeniu lasu, na które zapraszani są politycy, harcerze,
wojsko, strażacy itp., to typowe akcje PR. nagłaśniane później przez leśników w mediach w ramach kampanii ocieplania wizerunku koncernu leśnego. LP dla własnych
celów wykorzystuje ludzką niewiedzę i naiwność; – czytamy w poście Naszych Lasów” – odnotowuje portal www.donald.pl50.
Autor bloga Okiem Przyrodnika stwierdza ze smutkiem, że mamy coraz mniej
lasów, wbrew propagandzie politycznej. „Lesistość Polski to około 30%. Taką część
naszego kraju pokrywają lasy. Liczba ta stawia nas w ogonku Europy. Wyprzedzają nas
nie tylko kraje skandynawskie (pokrycie lasami na poziomie 70%), ale również Hiszpania (56%), Portugalia (40%) czy Austria. Nawet Niemcy (32%) i Francja (32%).
Minimalnie, bo minimalnie ale są przed nami. Mamy 32 miejsce wśród 42 krajów
Europy”51.
Coraz mniej zalesiania, ale coraz więcej propagandy Lasów Państwowych, 26.06.2019, https://
www.donald.pl/artykuly/pLMHj53T/coraz-mniej-zalesiania-ale-coraz-wiecej-propagandy-lasow-panstwowych (20.06.2020).
51
Lesistość Polski rośnie, a lasów coraz mniej, 4.12.2017, https://okiemprzyrodnika.wordpress.
com/2017/12/04/lesistosc-polski-rosnie-a-lasow-coraz-mniej/ (26.06.2020).
50
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Źródło: Facebook52.

Wpisy internautów są masowe, a ich relacje bogato ilustrowane zdjęciami, mapami, a przez to bardziej dramatyczne. Nikt nie wie, ile drzew wycięto, także w okresie
lęgowym, ile ptaków straciło swoje młode, ile zniszczono gniazd. Nikt tego nie liczył.
Jako dokumentacja pozostają posty internautów. Stanowią one bardzo przygnębiający
dowód na to, jak władza traktuje środowisko, jaki ma stosunek do drzew i lasów. Jak
zupełnie nie liczy się z przyrodą i z ludźmi, czyli ze swoim elektoratem, z suwerenem.
Suweren ma głos tylko podczas wyborów… Potem go traci, aż do kolejnych wyborów.
52

https://www.facebook.com/robert.maslak.polityka?__tn__=CH-R&eid=ARBqf4XTt i t M X w B _ i 2 c j c F U h a C S z o J J - - 9 u g a r t t C W 0 R z O b u Du n A P k q 4 1 Q x M S E Q Ej GX9PNFrKaDeTuZ5&hc_ref=ARRMomZAPumOX39EkZx1Re3O8qDViHD1 k z P 2 s 1 M J N D s C B Iu a K R 1 G d l ZQa 9 Xe t u P c D w Q & f re f = n f & _ _ x t s _ _ [ 0 ] = 6 8 .
ARAJzCz8Lco2Mt9dKrVB3e0Ds7ZVKu2JdzYpHDBycdKPY_1eZk599Cx5UU9lGKCSGtFDimOGWkCWPRbzfYG8txf2e6QNOSGdZzDmHgXj9ArYCNVxNIdOsgDJ59i6zPRTaf5CVidNsWP0IpL82Qs2Eu-odTtdz5udip0zXJ3ppy8VxJ0cCJQPxBbOqyGsD7yJv9krpdGBcxGWjfqkyd3uH7eTIzd730_bDskUpfTFwhHOEewK4_FASMUlS3OEBNsPd00IrWEfgIcgukx3XXQPwZrvp5ELcyMpY_wR4iAw_4h6an4gcg1QH-kMfnN_
KnqskxTZ5a3GGIeiE-ItMPQbcmStGA (26.06.2020).
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Takie są realia władzy, czego ofiarą pada przyroda. Tak jakby władza była posadowiona ponad prawami natury. Jakby nie stanowiła jej części. Tak jakby władza nie była
ukonstytuowana z ludzi. Homo sapiens…

Wielkie narodowe rżnięcie
Robert Jurszo przygotował na łamach OKOPress raport o wycince drzew w Polce.
„Od kiedy «lex Szyszko» uwrażliwiło Polaków na los drzew, media społecznościowe
są zalewane zdjęciami wycinek. Tych w dużych miastach, na wsiach, czy wzdłuż dróg
na prowincji. Temat pod lupę wziął NIK w raporcie ‘Drzewa w gąszczu przepisów’
o usuwaniu drzew, krzewów i zagospodarowaniu pozyskanego drewna. Wniosek: w Polsce nadal tnie się niemal bez kontroli”53. „Do końca grudnia 2016 r., gdy ktoś chciał
wyciąć drzewo czy krzew na swojej działce – niezależnie od powodu – musiał uzyskać
zezwolenie. Wszystko zmieniło się 1 stycznia 2017 r., gdy weszło w życie przegłosowane
16 grudnia 2016 r. w sejmowej Sali Kolumnowej ‘lex Szyszko’. ‘W efekcie organy gminy
nie wiedzą, ile drzew usunięto przez blisko pół roku, do czasu kolejnej zmiany przepisów’ – czytamy w raporcie NIK. Stało się tak, ponieważ ‘żaden ze skontrolowanych
przez NIK wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie monitorował wycinki’. Tylko
17 spośród badanych 525 urzędów gmin w tym czasie oszacowało wielkość wycinek.
‘Przyczyną takiego stanu rzeczy był przede wszystkim brak wymogów prawnych, a także
brak techniczno-organizacyjnej możliwości stałego i kompleksowego monitorowania
wycinki drzew na terenach prywatnych’ – piszą autorzy raportu. ‘Wielkie rżnięcie’
skończyło się w Polsce w połowie czerwca 2017 r., gdy wprowadzono – zresztą kolejne
już – korekty do ustawy o ochronie przyrody, które miały wybić zęby pile ‘lex Szyszko’. Wtedy, by usunąć drzewo z powodu niezwiązanego z prowadzeniem działalności
gospodarczej – jeśli jego obwód przekraczał ustawowo określony rozmiar – trzeba było
taki zamiar zgłosić do urzędu gminy. A urzędnicy byli zobowiązani, by w okresie trzech
tygodni przeprowadzić oględziny i ocenić, czy drzewo może być wycięte”54.
Raport NIK w kwestii wycinki drzew jest miażdżący. Jednostki zezwalają na wycinkę bez kompletnych dokumentów, urzędnicy nierzetelnie dokumentują oględziny
drzew, gminy nie sprawdzały celu wycinki (czy przed sprzedażą deweloperowi), także
terminu (okres lęgowy) itp.
Przykładów wycinki w okresie lęgowym nie brakuje – o sucholeskich lipach już
wspomniano. Oto inne przykłady. Opole: „Wycięli drzewa w środku okresu lęgowe-

R. Jurszo, Długi cień „lex Szyszko”. Wycinki drzew wciąż bez kontroli [RAPORT], 7.04.2019, https:
//oko.press/dlugi-cien-lex-szyszko-wycinki-drzew-wciaz-bez-kontroli-raport/ (25.06.2020).
54
Ibidem.
53
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go, bo będą budować podziemny garaż”55; Szczecin: „Wycinka drzew w okresie lęgowym. ‘To jest po prostu barbarzyństwo’ [WIDEO]”56; Warszawa: „Pod budowę ronda
i mostu na Białołęce wykarczowano blisko pół hektara drzew. Według mieszkańców
gniazdowały w nich dzięcioły. To kluczowa sprawa, bo trwa właśnie okres lęgowy”57;
Gdynia: „Okres lęgowy ptaków w pełni, a ci z piłami szaleją w TPK w Gdyni. Wycięte
piękne drzewa, zniszczone mrowiska, uszkodzone inne drzewa oraz zdewastowana
ściółka. Czyli ekologiczna (czytaj: rabunkowa) gospodarka leśna LP w pełnej krasie.
Dramat”58; Katowice: „Budowa osiedla Nova Mikołowska w Katowicach. Wycięto
drzewa. Zginęły pisklęta w gniazdach. Deweloper wydał oświadczenie”59. Przykładów
materiałów wycinki drzew w okresie lęgowym jest tak dużo, że mogłaby z tego powstać
wielotomowa publikacja.
Za lidera wycinki drzew uznać można Lasy Państwowe. „Masowa wycinka drzew.
Ludzie interweniują. Nadleśnictwo realizuje swój dziesięcioletni plan” – w okolicy
Karniowic w gminie Zabierzów60. „Państwowe przedsiębiorstwo Lasów Państwowych
znalazło sposób, by zataić skalę wycinki drzew: namawia swoich odbiorców, by nie
podawali, ile drewna kupują. Ma to utrudnić aktywistom zbieranie informacji” – ujawnia „Gazeta Wyborcza”61.
Drzewa rżną instytucje, jednostki samorządowe, deweloperzy, prywatni właściciele. Na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych pojawiają się wręcz nakazy
wycinki dużych drzew. Drzewa są rżnięte w parkach, przy drogach, wzdłuż torów,
w lasach i na prywatnych posesjach. Także w okresach lęgowych. W zgodzie z prawem
i wbrew niemu, w czym przy uwzględnieniu częstych zmian trudno się zorientować
A. Pawlak, M. Majnusz, Wycięli drzewa w środku okresu lęgowego, bo będą budować podziemny
garaż, 11.07.2019, https://opole.wyborcza.pl/opole/7,35086,24985244,wycieli-drzewa-w-srodku-okresu-legowego-bo-beda-budowac-podziemny.html (25.06.2020).
56
M. Rudnicki, Szczecin: Wycinka drzew w okresie lęgowym. „To jest po prostu barbarzyństwo”
[WIDEO], 20.06.2018, https://gs24.pl/szczecin-wycinka-drzew-w-okresie-legowym-to-jest-po-prostu-barbarzynstwo-wideo/ar/13275499 (25.06.2020).
57
Drzewa z pisklakami poszły pod topór mimo okresu lęgowego, 5.06.2018, https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/drzewa-z-pisklakami-poszly-pod-topor-mimo-okresu-legowego-509504
(25.06.2020).
58
Wycinka drzew w okresie lęgowym ptaków, 16.07.2019, https://www.trojmiasto.pl/raport/Wycinka-drzew-w-okresie-legowym-ptakow-rt140987.html?ref=2-0 (25.06.2020).
59
P. Osadnik, Budowa osiedla Nova Mikołowska w Katowicach. Wycięto drzewa. Zginęły pisklęta
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zwykłemu obywatelowi, a także instytucjom i urzędnikom. Drzewa są rżnięte masowo,
bezmyślnie, ze szkodą dla środowiska, którego człowiek jest przecież integralną częścią,
a o czym tak ochoczo i bezmyślnie zapomina. Drzewa nazbyt często rżnie wszelaka
„władza” różnych szczebli, kierując się zwykle doraźnymi korzyściami, nie analizując
dalekosiężnych skutków swoich działań, wbrew głosowi „ludu”, z którym liczy się
wyłącznie w okresie przedwyborczym.

Podsumowanie
Drzewa towarzyszą ludzkości od zawsze. Zgodnie z powiedzeniem „Nie będzie nas,
będzie las” mają przetrwać nawet zagładę ludzkości. Coraz częściej pojawiają się jednak
wątpliwości, czy aby na pewno drzewa przetrwają ekspansję człowieka, jednej z najbardziej krwiożerczych, bezwzględnych i chciwych istot na tej planecie.

dr Joanna Stojer-Polańska, kryminalistyk. Redaktor książki poświęconej samobójstwom oraz
przypadkom kryminalnym. Prowadzi zajęcia dotyczące ciemnej liczby przestępstw na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Popularyzatorka nauki.

Z przyjemnością dane mi było zapoznać się z kolejnym tomem „Przypadków kryminalnych”. Ta wyjątkowa pozycja w niezwykle holistyczny sposób podejmuje problem istot bezbronnych zarówno świata ludzi, zwierząt, jak i drzew. Przekrojowość książki stanowi o niezaprzeczalnej oryginalności wśród
klasycznych publikacji z zakresu kryminalistyki.
dr hab. Aleksandra Wentkowska, prof. UŚ
Książka ta, stanowiąca kontynuację cyklu „Ciemna liczba przestępstw”, zawiera opracowania autorów działających na rzecz wykrywania i ścigania przestępstw: biegłych, policjantów różnych specjalności, prawników, dziennikarzy śledczych. Obecny tom poświęcony jest przestępstwom wobec ofiar
z różnych przyczyn bezbronnych: dzieci, ludzi starych, imigrantów, bezdomnych, a także zwierząt.
Możemy zapoznać się z wynikami badań nad sprawcami i ofiarami zabójstw dzieci, jak i przeczytać
refleksje specjalistów działających w dziedzinach nietypowych, ale niezbędnych dla wykrywania i ścigania przestępstw. Nie mniej ciekawe są artykuły prezentujące specyfikę pracy nad przestępczością
wobec bezbronnych, opracowane przez psychologów profilujących zaginione dzieci i bezdomne ofiary
zabójstw, analizujących podatność starych ludzi na oszustwo i dzieci na uleganie przemocy. Publikację
dopełniają artykuły dotyczące przestępczości wobec zwierząt.
dr hab. Tomasz Konopka, UJ CM
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