
1% podatku to 100% 
wsparcia dla zwierząt

5.	 Program	do	rozliczeń	PiT
Bardzo dobrym pomysłem jest sko-
rzystanie z gotowego, bezpłatnego 
programu do wypełniania PIT.
Z programu można skorzystać 
w 2 formach:
•	 	aplikacji	instalowanej	na kompute-

rze podatnika http://www.eopp.
pl/FundacjaViva/PitProjekt2016Se-
tup.exe

•	 	aplikacji	online	umożliwiającej	
sporządzanie	zeznań	podatko-
wych	w przeglądarce	internetowej	
(bez instalacji)	https://www.eopp.
pl/pit/FundacjaViva

Program jest również do pobrania 
ze strony www.1procent.viva.org.pl

6.	gdzie	wPisać	numer	Krs,	
aby	sKuTecznie	PrzeKazać	1%
•	 	W PIT-37	do	wpisania	nume-

ru	KRS	wybranej	przez	siebie	
organizacji	służy	pole	numer	137	
w części	J.	Obliczenie	kwoty	1%	
podatku	wpisujemy	w pole	138.

Przekazywaną	kwotę	podatku	
(pole 138)	należy	zaokrąglić	do	peł-
nych	dziesiątek	groszy	w dół. 

Przykład:	Jeśli	jeden	procent	wynosi	
65,52	zł,	należy	przekazać	65,50	zł,	
gdy	kwota	ta	wynosi	65,59	zł,	 
również	należy	przekazać	65,50	zł.

7.	 JaK	dosTarczyć	PiT	do	urzędu	
sKarbowego
•	 	Złożyć	PIT	w okienku	podaw-

czym, które znajduje się w urzę-
dzie	skarbowym	lub

•	 	wysłać	deklarację	podatkową	
za pośrednictwem programu 
do rozliczeń	PIT	(w tym	przy-
padku jako potwierdzenie otrzy-
mujemy kod wygenerowany 
przez system,	czyli urzędowe	

Kwota,	którą	uzyskamy	
po obliczeniu	1%	podatku	
należnego	z rocznego	rozli-
czenia, może być przekazana 

na rzecz	dowolnie	wybranej	organizacji	
pożytku	publicznego.	Tak	naprawdę	sa-
modzielnie	wybierasz,	jaką	inicjatywę	
wesprzesz.	Co	ważne,	przekazując	1%	
z własnego PIT jako podatnik nie tra-
cisz ani złotówki – rozdysponowujesz 
jedynie	kwotę,	którą	i tak	musiałbyś/
musiałabyś	przekazać	na rzecz	Skarbu	
Państwa.

Rozliczenie 
w pigułce
1.	 KTo	może	PrzeKazać	1%	organi-
zacJom	PożyTKu	Publicznego?	
1%	podatku	dochodowego	mogą	prze-
kazać organizacjom:
•	 	podatnicy	podatku	dochodowego	

od osób fizycznych (w tym m.in. 
podatnicy	uzyskujący	dochody	
z odpłatnego zbycia papierów war-
tościowych);

•	 	podatnicy	opodatkowani	ryczałtem	
od przychodów ewidencjonowa-
nych (w tym m.in. osoby wynajmu-
jące	mieszkanie);

•	 	podatnicy	prowadzący	działalność	
gospodarczą	i korzystający	z linio-
wej,	19-procentowej	stawki	podatku.

2.	 zdecydowana	więKszość	Po-
daTniKów	rozlicza	się	za	Pomocą	
PiT-28	oraz	PiT-37,	więc	znaJdziesz	
Tu	informacJe	na	TemaT	rozliczenia	
Tych	deKlaracJi.

•	 	Kto	wypełnia	PIT-28 
To formularz	podatkowy,	który	za	
2016	rok	składają	podatnicy,	któ-
rzy	prowadzą	działalność	gospo-
darczą	opodatkowaną	ryczałtem	
od przychodów ewidencjonowa-
nych.

•	 	Kto	wypełnia	PIT-37 
PIT-37	rozliczają	m.in.	podatnicy	
zatrudnieni na podstawie umów 
o pracę	oraz	cywilnoprawnych,	
zasiłków z ubezpieczenia spo-
łecznego	lub	przychodów	z praw	
autorskich. 

3.	wybór	organizacJi	PożyTKu	
Publicznego
Abyśmy	mogli	przekazać	nasz	1%	
wybranej organizacji,
•	 	musi	ona	wywiązać	się	z obowiąz-

ków sprawozdawczych, tzn. zło-
żyć sprawozdanie finansowe oraz 
merytoryczne do Ministerstwa 
Pracy	i Polityki	Społecznej,

•	 	musi	zostać	zarejestrowana	
jako organizacja	pożytku	publicz-
nego	do dnia	30	listopada	2016 r.	
włącznie,

•	 	w Krajowym	Rejestrze	Sądowym	
nie może być informacji o ogło-
szeniu	upadłości	bądź	rozpoczęciu	
likwidacji.	

4.	 Termin	rozliczenia
W przypadku	najczęściej	składanych	
PIT-ów, terminami, których musimy 
dotrzymać	są:	
•	 	1	lutego	2017 r.	(PIT-	28);
•	 	2 maja	2017 r.	(PIT-36,	PIT-36L;	

PIT-37,	PIT-38,	PIT-39).	

Świat jednego zwierzęcia – dla niego to cały Świat! dzięki 
funduszom z 1% możemy pomagać zwierzętom w całej polsce! 

poświadczenie	odbioru),	lub
•	 	wysłać	deklarację	podatkową	

pocztą	(deklaracje	wysyłamy	
listem	poleconym,	aby	zachować	
potwierdzenie	nadania).	Za	datę	
złożenia druku uznaje się datę 
stempla	pocztowego.

emeryci i renciści 
Ta	grupa	społeczna	przekaże	1%	
jeszcze prościej! 
Jeśli	jesteś	emerytem	i rencistą,	
mamy dla	Ciebie	świetną	wiadomość!	
Od 15 marca	jest	jeszcze	łatwiej	
przekazać 1%.	
Nowość	polega	na tym,	że nie trze-
ba	już	samemu	rozliczać	podatku,	
jak było	to do	tej	pory.	Wystarczy	
przesłać do urzędu skarbowego 
druk  PIT-OP. To proste i krótkie 
oświadczenie, które zawiera jedynie 
dane osobowe, adres urzędu skarbo-
wego	oraz KRS	organizacji	pożytku	
publicznego,	na którą	chcemy	przeka-
zać	1%.	
Druk PIT-OP znajdziesz w urzędzie 
skarbowym	lub	możesz	pobrać	
go na stronie internetowej Minister-
stwa	Finansów	www.finanse.mf.gov.
pl.	Jeśli	jeszcze	nie	jesteś	w wieku	
emerytalnym	i nie	pobierasz	eme-
rytury, poinformuj osoby w swoim 
otoczeniu	o takiej	możliwości.	Niech	
1% podatku,	który	i tak	trzeba	zapła-
cić,	trafi	do	zwierząt!

TwóJ	1%	To	100%	
szczęścia	zwierząT.	
fundacJa	ViVa!	
–	Krs	0000135274

międzynarodowy ruch na rzecz zwierząt - viva!
organizacJa	PożyTKu	Publicznego	-	Krs	0000135274

ul. kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 warszawa
tel.: (22) 828 43 29, infolinia: 08011011902, fax.: (22) 584 91 89

www.viva.org.pl, e-mail: biuro@viva.org.pl

raport 2016 z działalności fundacji viva!
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PodsumoWanie roku 2016

Od	wielu	lat	jesteśmy	obecni	
w niemal	całej	Polsce.	Dzia-
łalność	naszych	aktywistów	
w przestrzeni	publicznej	

na stałe wpisała się w krajobraz Łodzi, 
Warszawy,	Gdańska,	Piły,	Zawiercia,	Kato-
wic,	Kielc,	Leszna,	Poznania,	Wrocławia,	
Rzeszowa,	Szczytna,	Ostrołęki,	Krakowa,	
Stargardu,	Białegostoku,	Lublina	i Słupska.

Pokazy filmu  
„Jutro będzie futro”
2016	rok	zaczęliśmy	od	pokazów	filmu	
„Jutro będzie futro”. To pierwszy w histo-
rii	film	o polskim	przemyśle	futrzarskim	
obnażający	kulisy	okrutnego	biznesu.	
Dokument	stworzony	przez	Vivę!	w rze-
telny	sposób	omawia	wpływ	przemysłu	
futrzarskiego na środowisko oraz na życie 
mieszkańców	okolicznych	ferm.	Pokazy	
cieszyły	się	dużą	popularnością	–	zapełni-
liśmy	m.in.	całe	wrocławskie	kino	Nowe	
Horyzonty,	a w wielu	miastach	udało	się	
dodatkowo	połączyć	pokazy	ze	spotkania-
mi	z autorami	filmu.	

zJazd grup lokalnych 
W lutym	spotkaliśmy	się	na inaugurują-
cym	zjeździe	grup	lokalnych,	na którym	
omawialiśmy	nasze	plany,	potrzeby	
i oczekiwania. Integracja, wymiana 
doświadczeń	i 	burze	mózgów	to ważna	
składowa	naszych	działań.	Pełni	zapału	
i nowych	pomysłów	przystąpiliśmy	do	
dalszego	działania.

akcje wielkanocne
Przed	Wielkanocą	nasi	aktywiści	wyszli	
na ulice	z akcją	„W	te	święta	poprę	zwie-
rzęta”.	Uświadamialiśmy	przechodniów	
odnośnie warunków życia kur w hodow-
lach	przemysłowych	oraz	zachęcaliśmy	
ich	do	wypróbowania	dań	roślinnych	
na świątecznych	stołach.	Wolontariusze	
w maskach	kur	symbolicznie	zamykali	

się	w klatkach,	część	grup	pokazywała	
nagrania	z ferm	na tabletach	czy	dużych	
plazmach,	inni	postawili	na imprezy	
kulinarne	z wegańskimi	odpowiednikami	
wielkanocnych	dań.	
Akcje	grup	spotkały	się	z przychylnymi	
reakcjami	przechodniów,	a nasze	ulotki	
z przepisami rozchodziły się jak świeże 
bułeczki.

tydzień 
wegetaRianizmu
Maj	to coroczne	ogólnopolskie	obchody	
Tygodnia	Wegetarianizmu.	Miniona	
edycja	odbyła	się	pod	hasłem	„Obalamy	
mity”.	Debaty,	warsztaty	kulinarne,	wy-
kłady,	pokazy	filmów	oraz	szokujące	akcje	
uliczne	–	tak	grupy	lokalne	obchodziły	
10.	edycję	imprezy.	Najciekawszym	wyda-
rzeniem	było	bez	wątpienia	warszawskie	
Muzeum	Tortur	Współczesnych.	Podczas	
Nocy	Muzeów	warszawiacy	mogli	odwie-
dzić	wielki	namiot,	w którym	prezento-
waliśmy	współczesne	narzędzia	tortur…	
zadawanych	zwierzętom!	Dla	niektórych	
wizyta w naszym muzeum była bardzo 
emocjonalnym	przeżyciem,	pojawiały	się	
łzy i okrzyki niedowierzania. 
Również w Poznaniu nasi aktywi-
ści	szokowali!	Akcja	Ludzkie	Mięso	
z aktywistkami na tackach przykrytych 
folią	spożywczą	wzbudziła	żywe	reakcje	
przechodniów.	Wielu	z nich	podchodziło,	
brało	nasze	ulotki,	prowadziło	dyskusje	
z wolontariuszami.	
Tradycyjnie również katowicka grupa 
Vivy!	zaskoczyła	mieszkańców.	Na stołach	
ustawionych	wzdłuż	ulicy	aktywiści	poło-
żyli	ciała	martwych	zwierząt.	Akcja	miała	
na celu	skłonić	przechodniów	do	refleksji	
nad	zawartością	własnego	talerza	i zachę-
cić ich do rezygnacji z jedzenia mięsa.

letni zJazd  
grup lokalnych
Weekend	18–19	czerwca	2016 r.	w na-
szym fundacyjnym schronisku w Kora-
biewicach	upłynął	pod	znakiem	zjazdu	
grup	lokalnych	Vivy!	Celem	spotkania	
była integracja aktywistów, wymiana 
doświadczeń	i pomysłów	na dalsze	dzia-
łania – wszystko w atmosferze zabawy 
i przyjemności z kontaktu ze zwierzętami 
i podobnie	myślącymi	ludźmi.	
Nasi	wolontariusze	zostali	oprowadzeni	
po schronisku	–	w końcu	mogli	pogłaskać	
po brzuchu nasze świnki, zrobić sobie 
selfie	z jałówkami	czy	przekupić	kozła	As-
falta	jabłkiem.	W ciszy	i skupieniu	wysłu-

chali	dramatycznej	historii	mieszkających	
w Korabiewicach	lisów	oraz	zwiedzili	
budynek	geriatrii,	w którym	mieszkają	
nasi psi seniorzy.
Po oprowadzeniu wszyscy z zapałem 
przystąpili	do	pracy!	Było	kopanie	stawu	
dla	uratowanej	kaczki,	czesanie	koni,	za-
kładanie	siatek	zacieniających	w boksach,	
porządki	w stajni	i stodole	oraz	niekończą-
ce się spacery z psami i zabawy z kotami. 
W przerwach	oczywiście	sesje	zdjęciowe	
z najbardziej	popularną	świnką	–	Chrumi-
siem,	który	jak	zwykle	skradł	wszystkie	
kobiece serca.
Latem	nasze	grupy	nie	odpoczywały!	
Viva!	obecna	była	na	większości	waka-
cyjnych	festiwali,	m.in.	Open’er	Festival	
i Przystanek	Woodstock.

wege Pikniki
We	wrześniu	odbyły	się	kolejne	edycje	
lokalnych	Wege	Pikników.	Łódzka	grupa	
zorganizowała	już	piątą	taką	imprezę	
z masą	atrakcji	–	wegańskimi	wystaw-
cami,	kuglarzami,	pokazem	pierwszej	
pomocy	dla	zwierząt	i zajęciami	jogi.	
Plenerowe	imprezy	cieszą	się	dużą	popu-
larnością	i przyciągają	tłumy	okolicznych	
mieszkańców.

dzień bez futra
Jak	co	roku	w listopadzie	Viva!	zorganizo-
wała	wiele	akcji	z okazji	Dnia	bez	Futra.	
W tym	roku	uliczne	happeningi,	pokazy	
filmów	i stoiska	informacyjne	zostały	
zorganizowane	przez	nasze	lokalne	grupy	
aż	w 18 miastach	w Polsce!
W Warszawie	przechodnie	mogli	na wła-
snej	skórze	poczuć,	jaką	przestrzeń	życio-
wą	mają	uwięzione	na fermie	lisy	–	orga-
nizatorzy	akcji	zbudowali	proporcjonalną	
klatkę	dla	człowieka,	w której	można	było	
się	zamknąć,	a obok	stanęła	prawdziwa	
klatka	z fermy	lisów.	Wieczorem	akty-
wiści	Vivy!	wyświetlili	mapę	wszystkich	
ferm	w Polsce	oraz	fragmenty	materiałów	
z naszych	śledztw…	na siedzibie	Polskiego	
Związku	Hodowców	i Producentów	
Zwierząt	Futerkowych.	

Łódź	postawiła	w tym	roku	na tajemniczą	
i interaktywną	formułę	–	łodzianie	wcho-
dzili	do dużego	zaciemnionego	namiotu,	
gdzie na pięciu stacjach stopniowo pozna-
wali	okrutną	prawdę	o	polskim	przemyśle	
futrzarskim.	W Lesznie	i Słupsku	odbył	
się	symboliczny	przemarsz	antyfutrzar-
ski	ulicami	miasta.	W Poznaniu	oprócz	
akcji	ulicznej	odbył	się	także	pokaz	filmu	
„Jutro	będzie	futro”	oraz	prelekcja	jednego	
z aktywistów zaangażowanych w powsta-
nie	wyczerpującego	raportu	o przemyśle	
futrzarskim. Jak co roku przechodniów 
szokowała	grupa	lokalna	z Katowic,	
która	na ulicy	ułożyła	stertę	ludzkich	ciał	
symbolizujących	ciała	zwierząt	zabijanych	
na fermach futerkowych. Na stoisku 
przygotowanym	przez	krakowską	Vivę!	

można	było	zobaczyć,	jak	wygląda	klatka,	
w której	hodowlane	lisy	spędzają	całe	
swoje życie, nauczyć się odróżniać futro 
naturalne	od	sztucznego,	a także	zobaczyć	
inscenizację	kilku	legalnych,	ale	wyjąt-
kowo	brutalnych	sposobów	uśmiercania	
zwierząt.	W Białymstoku	w zamian	za	
obejrzenie	na tablecie	materiałów	z na-
szych	śledztw	przechodnie	otrzymywali	
upominki – chętnych nie brakowało! 
Wszystkim	akcjom	ulicznym	towarzy-
szyło	zbieranie	podpisów	pod	petycją	za	
zakazem	hodowli	wszystkich	zwierząt	
na futra	w Polsce.

intensywny  
koniec Roku
Grudzień	to czas	lokalnych	Vegilii	
i akcji z okazji Dnia Ryby. Nawet w tak 
intensywnym	przedświątecznym	okresie	
nasi	aktywiści	przeprowadzali	kontrole	
w sklepach,	w których	sprzedawane	są	
żywe	karpie,	oraz	wychodzili	na ulice,	
aby uświadamiać i edukować.
Poza wymienionymi akcjami nasze 
grupy	lokalne	protestowały	pod	cyrkami,	
prowadziły zajęcia z empatii w szkołach 
i przedszkolach,	współpracowały	z lokal-
nymi władzami.
Naszym	wolontariuszom	gratulujemy	
zaangażowania i zapału do działania 
na rzecz	zwierząt!	Działamy	dalej	–	dołącz	
do	nas!	Napisz	na magda.j@viva.org.pl	
i zostań	naszym	aktywistą!

w całej polsce dla 
dobra zwierząt!
akcje uliczne, pokazy filmów, wykłady i warsztaty kulinarne 
to tylko częŚć aktywnoŚci naszych grup lokalnych, które 
promują prawa zwierząt i weganizm. a jest ich o wiele więcej!
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Tydzień	Wegetarianizmu	odbył	
się	9–15 maja	2016 r.	pod	ha-
słem	„Obalamy	mity”.	Jakie?	
Choćby taki, że wegetarianie 

	 	 				są	słabi.	

na sPoRtowo
O niedorzeczności tego stwierdzenia 
świadczą	świetne	wyniki	zawodników	
Biegu	Wegańskiego	czy	błyskawicz-
na	kariera	Strąk	Mana,	czyli	Adama	
Sułowskiego,	rekordzisty	Polski	
na dystansie	Double	Ironman,	który	
w Warszawie	opowiedział	o swojej	
drodze do sukcesu. 
Na sportowo	tydzień	rozpoczął	się	rów-
nież	w Katowicach,	gdzie	nasza	lokalna	
grupa zorganizowała otwarty trening 
uliczny,	i w Szczytnie,	gdzie	Rafał	Ka-
miński,	trener	muay	thai	i kickboxingu,	
uczył ochotników technik samoobrony. 
A co	z tym	mlekiem?	„Przecież	krowy	
muszą	być	dojone”	–	słyszymy	często	
od	innych.	Nic	bardziej	mylnego!	
Przekonywaliśmy	o tym	na happenin-
gach	w Warszawie	i Łodzi.	Pokazaliśmy	

przechodniom prawdziwy kojec, w ja-
kim	przebywa	cielak	odebrany	matce	
najczęściej	trzy	dni	po narodzinach…	
Reakcje	były	różne,	większość	ludzi	od-
wracało	wzrok,	odważniejsi	podchodzili	
i zadawali	pytania	–	temat	wyraźnie	ich	
zainteresował	i chcieli	dowiedzieć	się	
więcej	o współczesnej	produkcji	mleka.	
–	Ile	można	tego	jadła	produkować?	
To jest	jakiś	brak	racjonalnego	myślenia.	
Ludzie	powinni	się	puknąć	w głowę…	

Te	biedne	cielaczki…	to jest	po prostu	
okropne	–	to reakcja	jednej	z pań,	która	
zdecydowała	się	na rozmowę	z wolon-
tariuszami.
Czy	ludzie	od	zawsze	jedli	mięso?	
Z tym stwierdzeniem nie zgadza się 
m.in.	Monika	Kuźniewska,	doktorantka	
ekonomii. Jak można się było dowie-
dzieć	z jej	wykładu,	który	dała	w War-
szawie	i 	Poznaniu,	ludzie	nigdy	dotąd	
nie	jedli	tak	dużo	mięsa	i produktów	
odzwierzęcych,	co	dzisiaj.	Większość	
nie	miała	dostępu	nawet	do	1/5	tego,	
co współcześnie! Argument jest wyssa-
ny	z palca,	choć	trafniej	byłoby	napisać,	
że „wyszedł	spod	palców”	specjalistów	
od PR-u koncernów mięsnych.
A co z mitem, zgodnie z którym 
hodowcy	dbają	o zwierzęta?	Można	się	
było	z nim	zmierzyć	na jednym	z kil-
kunastu	pokazów	filmów	dokumen-
talnych	w całej	Polsce.	W Warszawie	
wyświetlono	„Sea	the	truth”,	w Katowi-
cach	„Peaceable	Kingdom”	w nowszej,	
rozszerzonej wersji, a w Krakowie, 
Łodzi,	Białymstoku,	Lublinie	i Trójmie-

ście	„Jutro	będzie	futro”.	W Trójmieście	
wykład o sposobach współczesnej ho-
dowli	i o sekretach	przemysłu	mięsnego	
poprowadziły mgr inż. zootechniki 
i tech. weterynarii Adrianna Raszkie-
wicz, inż. zootechniki Miranda Trowska 
i Wioleta	Rejdych.

wielka wygRana
Po raz	pierwszy	postawiliśmy	na trans-
misję na żywo. Można było zobaczyć 
debatę z udziałem Mai Ostaszewskiej, 
Doroty	Sumińskiej,	Beaty	Pawlikow-
skiej	i Romana	Kurkiewicza.	Goście	
próbowali	odpowiedzieć	na pytanie:	
„Czy zwierzęta	są	po to,	aby	nam	słu-
żyć?”	Z tym	stwierdzeniem	kategorycz-
nie	nie	zgodziła	się	Beata	Pawlikowska	
i opowiedziała,	jak	została	weganką:	
–	Każdy	wie,	że mleko	jest	od	krowy,	
że się	ją	doi	i to mleko	jest	potem	dla	nas,	
ludzi,	ale	nikt	mi	nigdy	nie	powiedział,	
że krowa	nie	wytwarza	mleka	cały	czas!	

Wytwarza	je,	żeby	wykarmić	swoje	
dzieci – mówiła. 
Całej debaty można wysłuchać w Inter-
necie.
Po debacie	odbyła	się	gala	magazynu	
„Vege”.	Maciej	Weryński,	redaktor	
naczelny	miesięcznika,	i Magda	Buszko	
wręczyli	certyfikaty	i znaki	„V”	firmom	
oferującym	wegańskie	produkty	i usługi	
oraz	Grand	Prix	„Vege”.	Laureatką	tego	
prestiżowego wyróżnienia została 
w 2016	roku	aktorka	Maja	Ostaszewska.	
Jak głosi uzasadnienie, „za przekucie 
zawodowego	sukcesu	w walkę	o prawa	
najsłabszych”.

od kuchni
Podczas	Tygodnia	Wegetarianizmu	nie	
mogło	oczywiście	zabraknąć	pokazów	
gotowania.	W Krakowie	odbyły	się	
warsztaty	pod	hasłem	„Roślinne	intuicje	
na szybko”.	W Trójmieście	uczono,	jak	
przygotować	dania	witariańskie,	a w War-
szawie odbyły się warsztaty, w których 
udział	wzięli	znani	blogerzy	i aktorka	
Orina	Krajewska.	W całej	Polsce	można	

było natomiast na żywo obejrzeć pokaz 
gotowania	on-line.	Tajniki	przygotowania	
najlepszego	paprykarza	szczecińskiego	
zdradził	Blendman,	Grochem	o Garnek	
podzieliła	się	przepisem	na spring	rollsy	
z orzechowym	sosem,	Szpinakowa	
przygotowała	zupę	indyjską,	a Piotr	
Henschke kokosowe curry. Do wygrania 
było	kilkadziesiąt	atrakcyjnych	nagród,	
m.in.	produkty	od	Primaviki,	ręcznie	
wykonana deska do krojenia od firmy 
Kreatywne Drewno czy zestawy produk-
tów	od	Kikkomana.	Jeśli	ktoś	jeszcze	miał	
wątpliwości,	czy	aby	dieta	wege	nie jest	
czasochłonna	i skomplikowana,	mógł	
się	przekonać,	że absolutnie	nie,	choćby	
na targu	w Białymstoku	czy	Warszawie.
A czy	dzieci	mogą	nie	jeść	mięsa	
i jak to wpływa	na ich	organizmy?	
Co z dietą	roślinną	w ciąży?	Czy	napraw-
dę	wegetarianizm	nie	jest	dla	dzieci?	Mał-
gorzata	Desmond	i Iwona	Kibil	uważają,	
że wręcz przeciwnie. Dr Desmond  

 
 
podczas wykładu zaznaczyła, że najważ-
niejsza	jest	wiedza	i mądre	podejście.	Jeśli	
zadbamy o to, by w diecie dziecka nie 
zabrakło	żadnych	składników,	szczególnie	
wapnia	i żelaza,	to nie	powinniśmy	się	
martwić o jego rozwój. 
Ostatni	weekend	Tygodnia	Wegetaria-
nizmu	był	bardzo	intensywny.	W Ka-
towicach	zorganizowaliśmy	wymowną	
i mocną	akcję.	Nasi	aktywiści	w po-
plamionych	sztuczną	krwią	ubraniach	
siedzieli	przy	stole,	w rękach	trzymali	
noże	i widelce,	a przed	nimi	leżały	dwa	
ciała martwych kur i jeden kurczaczek. 
Chcieli	przez	to pokazać,	przed	jakim	
widokiem	chronią	konsumentów	super-
markety i producenci mięsa, uświadomić 
przechodniom, że każdy kawałek mięsa 
ma	swoją	cenę	–	życie	zwierząt.
W Warszawie	zorganizowaliśmy	nato-
miast	Muzeum	Tortur	Współczesnych.	
Muzeum miało swoje wydarzenie  
na Facebooku,	dzięki	czemu	pisały	
o nim media	i dołączyło	do	niego	
aż 7 tys.	osób!	Nikt	jednak	nie	wiedział,	
jakich	eksponatów	się	spodziewać…	

Tłumy, które przyszły zobaczyć wystawę, 
zaskoczyły organizatorów. Przez cztery 
godziny	utrzymywała	się	kilkudziesię-
cioosobowa	kolejka,	niektórzy	czekali	
na wejście nawet godzinę! A co można 
było	zobaczyć	w środku?	Narzędzia,	
jakich używa się dzisiaj na fermach 
i w rzeźniach,	oraz	tabliczki	wyjaśniające,	
do	czego	służy	dany	przyrząd.	Ludzie	
byli	wstrząśnięci,	prosili o ulotki	i dzięko-
wali	za	akcję.

Jak obalaliśmy mity
czy ludzie od zawsze jedli mięso? czy wegetarianie są 
słabi, a wegetarianizm nie jest dla dzieci? czy zwierzęta 
są po to, aby nam służyć? na te i inne pytania można było 
znaleźć odpowiedź podczas imprez dorocznego tygodnia 
wegetarianizmu  
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Wakacje	rozpoczęliśmy	
wyjazdem	z vivowym	
stoiskiem	na Opene’er	
Festival	do	Gdyni.	Czte-

rodniowa	15.	edycja	festiwalu	zgroma-
dziła	ponad	stutysięczną	publiczność.	
Spora	część	gości	imprezy	odwiedziła	
namiot	organizacji	pozarządowych.	
Nasze	stoisko	było	czynne	11	godzin	

dziennie!	Już	od	godziny	15.00,	czyli	
od	momentu	otwarcia	bram	dla	uczest-
ników,	do	późnej	nocy	w pocie	czoła	
pracowaliśmy,	promując	nasze	działania	
i zachęcając	młodych	ludzi	do	działania	
na rzecz	zwierząt	i wypróbowania	
diety	roślinnej.
		 Na wszystkich,	którzy	odwiedzili	
nasze	stoisko,	czekały	liczne	atrakcje.	
Największym zainteresowaniem cie-
szyły	się	zdjęcia	z tabliczkami	wyra-
żającymi	poparcie	dla	prowadzonych	
przez	nas	działań	(m.in.	Cyrku	bez	
Zwierząt	czy	kampanii	antyfutrzar-
skiej).	Na naszej	drodze	spotkaliśmy	
także	wielu	wegan	i wegetarian,	którzy	
chętnie	fotografowali	się	z tabliczkami	
z napisami „Kocham, nie zjadam” czy 
„Zostań	wege”.
Na gości naszego stoiska czekały także 
quizy wiedzy o zwierzętach z nagro-
dami. Cieszymy się, że nie brakowało 
śmiałków,	którzy	chcieli	sprawdzić	i po-
szerzyć	swoją	wiedzę	z zakresu	praw	
zwierząt	i prowadzonych	przez	nas	
kampanii. Można było również wyko-
nać	swoją	autorską	przypinkę.	Chętnie	
tworzone	były	wzory	z rysunkami	lub	
imionami	zwierząt	domowych,	a także	
z wegehasłami.
Cieszyło nas również zainteresowanie 
magazynem	„Vege”	–	nie	od	dziś	wiado-
mo,	że to najlepsza	lektura	na plażę	czy	

na podróż. Podczas burz, które przecho-
dziły	nad	Gdynią,	tłum	ludzi	gromadził	
się	w namiocie	NGO	wokół	naszego	
stoiska	i oddawał	się	lekturze	„Vege”.
Na Open’erze	najbardziej	cieszył	nas	
widok	wielu	wegańskich	food	trucków,	
które	serwowały	m.	in	pyszne	roślinne	
burgery. Dzięki temu każdy, kto odwie-
dził nasze stoisko i chciał po rozmowie 
z nami spróbować wegediety, mógł się 
przekonać,	że roślinne	dania	są	pyszne	
i kolorowe.
Z Open’era	wróciliśmy	zmęczeni,	ale	
zadowoleni	z frekwencji	na naszym	
stoisku	oraz	z widoku	kolejek	przy	
roślinnej	gastronomii.	
14	lipca	wyruszyliśmy	na drugi	waka-
cyjny	festiwal	–	Przystanek	Woodstock.	
Mieliśmy	szczęście	–	nasze	stoisko	
znalazło	się	naprzeciwko	namiotu	Aka-
demii	Sztuk	Przepięknych,	co	zaowoco-
wało	ogromną	frekwencją	także	u nas	
już od wczesnych godzin porannych.
Przystanek	Woodstock	zgromadził	
w tym	roku	280	tysięcy	osób	–	tak	wy-
nika	z szacunków	lubuskiej	policji.	Spo-
ra część z nich dotarła na wzgórze ze 
stoiskami	organizacji	pozarządowych,	
w tym i na nasze. Uzbrojeni w siły 
naszych	najdzielniejszych	wolontariu-
szy	od	rana	do	wieczora	szerzyliśmy	
ideę	praw	zwierząt	i odpowiadaliśmy	
na wszystkie pytania. 
Dla	woodstockowiczów	przygotowa-
liśmy	kilka	quizów	wiedzy	o zwie-
rzętach z nagrodami. Chętnych do 
sprawdzenia	swojej	wiedzy	było	wielu,	
a poprawne odpowiedzi nieraz szoko-
wały i były wstępem do ciekawych 
dyskusji. 

Korzystając	z przestrzeni,	jaką	mieliśmy	
do	dyspozycji,	na stałe	zorganizowali-
śmy	kącik	dla	dzieci	z empatycznymi	
zajęciami. Na najmłodszych czekały 
puzzle	z wizerunkiem	naszych	pod-
opiecznych ze schroniska w Korabiewi-
cach,	empatyczne	kolorowanki	i komik-
sowe	ulotki	promujące	kampanię	Cyrk	
bez	Zwierząt.	Z pomocą	rodziców	
dzieci mogły stworzyć sobie także 
pamiątkową	przypinkę	z własnym	
rysunkiem	zwierzątka.
Bardzo	wielu	uczestników	Przystanku	
Woodstock	chętnie	fotografowało	się	
z naszymi	tablicami,	a całą	galerię	
woodstockowiczów	umieściliśmy	
na naszym	facebookowym	profilu.
W naszym	rozkładzie	dnia	znalazł	się	

też	czas	na liczne	pogadanki	i pre-
zentacje o  prowadzonych przez nas 
kampaniach oraz o  prowadzonym 
przez	nas	Schronisku	w Korabiewicach.	
Zbudowaliśmy	także	kącik	czytelniczy,	
w którym	udostępniliśmy	liczne	egzem-
plarze	magazynu	„Vege”	oraz	książki	
o tematyce prozwierzęcej. Na naszym 
stoisku	znalazło	się	około	40	wzorów	

darmowych	ulotek	o prowadzonych	
przez	nas	działaniach	oraz	kilka	petycji.
Jednym	z punktów	dnia	był	także	kącik	
„Zapytaj weganina/wegankę” – nasi 
aktywiści	cierpliwie	odpowiadali	na py-
tania	i wątpliwości	związane	z dietą	
roślinną.	
Przystanek	Woodstock	zapamiętamy	
jako	kolorowy	festiwal	z masą	cudow-
nych	ludzi,	którzy	chętnie	nas	słuchali,	
zadawali	pytania	i jeszcze	chętniej	
podpisywali	nasze	petycje	i zabierali	ze	
sobą	ulotki.	Mamy	poczucie,	że udało	
nam	się	do	wielu	z nich	dotrzeć	i zara-
zić	pasją	do	działania	na rzecz	zwierząt	
oraz przekonać do zmiany swoich 
nawyków żywieniowych.
W czasie	minionych	wakacji	nasza	gru-

pa	lokalna	z Białegostoku	odwiedziła	
także	festiwal	Rock	na Bagnie,	którego	
VI	edycja	odbywała	się	na plaży	miej-
skiej	w Goniądzu.	Atmosfera	na festi-
walu	była	gorąca	nie	tylko	ze	względu	
na pogodę,	lecz	także	na ogromne	
zainteresowanie naszym stoiskiem. 
Przez	dwa	dni	od	południa	do	późnych	
godzin	nocnych	wolontariusze	zbierali	
podpisy pod petycjami – za zakazem 
hodowli	zwierząt	na futra,	wykorzysty-
wania	zwierząt	w cyrkach	oraz	przeciw	
wywozowi	polskich	koni	na rzeź	do	
Japonii,	a także	rozdawali	nasze	ulotki	
i broszury.	Goście	festiwalu	mierzyli	się	
z naszymi quizami wiedzy o zwie-
rzętach	oraz	relaksowali	się	między	
koncertami	przy	lekturze	„Vege”.

Dziękujemy wszystkim, którzy od-
wiedzili	nasze	stoiska	na	wakacyjnych	
festiwalach.	Ulotki	zachęcające	do	wy-
próbowania	naszego	programu	„Zostań	
Wege	na	30	dni”	rozchodziły	się	jak	
świeże	wegańskie	bułeczki.	Do	zoba-
czenia	na	tegorocznych	festiwalach!

Viva! 
na festiwalach
wakacyjne festiwale to wyjątkowe forum aktywizacji 
społecznej oraz Świetna okazja do promocji 
naszych działań i zachęcania do współpracy nowych 
wolontariuszy
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Zwrot trendów żywieniowych 
w kierunku nieprzetworzonej 
diety	roślinnej	staje	się	powoli	
faktem.	Kampania	Viva!	Zdro-

wie	powstała	pod	koniec	2016	roku	
na wzór kampanii naszej organizacji 
założycielskiej	w Wielkiej	Brytanii	
VivaHealth.	
Naszym	głównym	celem	jest	promocja	
diety	roślinnej	w oparciu	o dowody	
naukowe – wyniki przeprowadzonych 
przez	ostatnie	kilkadziesiąt	lat	badań,	
które	wzięły	pod	lupę	wpływ	stoso-
wanej diety na zdrowie człowieka. 
Mamy świadomość, że coraz więcej 
osób decyduje się na zmianę sposobu 
żywienia, chcemy pomóc w podjęciu 
decyzji	kolejnym,	zaopatrując	zarówno	
jednych,	jak	i drugich	w niezbędną	
wiedzę, aby krok ten przyniósł im jak 
najwięcej korzyści. 

lepieJ zapobiegać
Wyniki	badań	od	lat	dowodzą,	że dieta	
roślinna	potrafi	zapobiegać	chorobom	
cywilizacyjnym,	a w niektórych	przy-
padkach nawet odwracać ich skutki 
zdrowotne. Pozytywne trendy żywie-
niowe – ograniczanie spożycia przetwo-
rzonej żywności, cukru i produktów 
odzwierzęcych	–	zaczynają	zdobywać	
w Polsce	i na świecie	coraz	większą	po-
pularność.	W oparciu	o rzetelne	źródła	
informujemy o najnowszych badaniach 
na temat chorób układu sercowo-naczy-
niowego, cukrzycy, otyłości czy niektó-
rych rodzajach nowotworów i pomaga-
my stosować ich wyniki w życiu. 

zdrowy styl
Kampania skupia się więc przede 
wszystkim na aspektach zdrowotnych 
diety	roślinnej.	Podzielony	na bloki	
tematyczne facebookowy fanpage oraz 
strona	internetowa	cyklicznie	poru-
szają	zagadnienia	z różnych	obszarów	
szeroko	pojętego	zdrowego	stylu	życia.	
Przybliżają	znane	i mniej	znane	fakty	
np. na temat substancji powszechnie 
występujących	w produktach	spożyw-
czych, w przystępny sposób informuje 
o korzystnych	lub	niekorzystnych	połą-
czeniach składników w potrawach. 
Możesz poczytać
Do tej pory udało nam się wydać 
pierwszą	z trzech	broszur	dotyczących	
przemysłu	mlecznego	i konsekwen-
cji	zdrowotnych	wynikających	ze	
spożywania	produktów	mlecznych	
–	„Dlaczego	nie	potrzebujesz	nabiału”	
.	Obecnie	trwają	prace	nad	kolejnymi,	
które	mają	ujrzeć	światło	dzienne	
w pierwszej	połowie	2017	roku.	Dys-
trybucja broszur odbywa się głównie 
przez	sklepik	Vivy!	

plany są ambitne
W ramach	kampanii	planujemy	
organizować wykłady z autorytetami 
z dziedziny medycyny i żywienia czło-
wieka oraz warsztaty, podczas których 
uczestnicy	będą	mogli	się	dowiedzieć	
jak w prosty i szybki sposób przygoto-
wać	dania	roślinne.	W planach	mamy	
również współpracę z osobistościami 
ze	świata	mediów,	które	swoją	postawą	
promują	zdrowy	i aktywny	tryb	życia	
z dietą	opartą	na produktach	roślin-
nych, happeningi, serię informacyjnych 
materiałów wideo, a także projekt 
„Metamorfozy”, o którym więcej in-
formacji na razie nie możemy zdradzić. 
Zapraszamy	Was	gorąco	do	obserwo-
wania nas w sieci. 

Od	wielu	lat	nie	tylko	ratu-
jemy	zwierzęta,	lecz	także	
pracujemy nad zmianami 
w przepisach	ich	dotyczą-

cych	i promujemy	etyczną,	roślinną	
dietę.	Dziś	pod	naszą	opieką	pozostaje	
kilka	tysięcy	zwierząt.	W naszych	dzia-
łaniach	często	współpracujemy	nie	tylko	
z parlamentarzystami	czy	organami	
ścigania,	lecz	również	z samorząda-
mi.	Słupsk	jest	jednym	z najlepszych	
przykładów.
Dlaczego	jesteśmy	przeciw	przemysło-
wej	hodowli	zwierząt?	Czy	cyrk	bez	
zwierząt	jest	możliwy?	Jak	zapewnić	
wszystkim bezdomnym zwierzętom 
dom?	Czy	dieta	oparta	na produktach	
roślinnych	może	być	strategią	samorzą-
du?	Wreszcie	–	jakie	wyzwania	stoją	
przed	ustawodawcą	w związku	z no-
welizacją	ustawy	o ochronie	zwierząt	
i jaka	powinna	być	rola	samorządów	
w propagowaniu etycznej postawy oby-
wateli	wobec	zwierząt?	Na te	wszystkie	

pytania	szukaliśmy	odpowiedzi	podczas	
pierwszej	takiej	konferencji	w Polsce:	
„Słupsk	–	tu zwierzęta	mają	głos”.	
Poświęcone	tematyce	ochrony	zwierząt	
w miastach i gminach spotkanie odbyło 
się	9	listopada	2016 r.	w Słupskim	
Inkubatorze	Technologicznym.	Patrona-
tem	objął	je	prezydent	Słupska	Robert	
Biedroń.	
Spotkanie	miało	na celu	upowszechnia-
nie	dobrych	praktyk	samorządowych	
w zakresie	dbałości	o dobrostan	zwierząt	
oraz prezentację najnowszych europej-
skich i światowych trendów w ochronie 
zwierząt.	Wśród	prelegentów	znaleźli	
się	m.in.	przedstawiciele	Najwyższej	
Izby	Kontroli,	Parlamentarnego	Zespołu	
Przyjaciół	Zwierząt,	Rzecznika	Praw	
Obywatelskich	i holenderskiej	Fundacji	
Nicolaasa	G.	Piersona.
Słupsk	wyznacza	dziś	w Polsce	nowe	
kierunki	i standardy	samorządowe.	
Dla nikogo	nie	jest	tajemnicą,	że podsta-
wą	jest	tu słuchanie	obywateli	i wysokie	
standardy	etyczne.	Władze	miasta	
promują	więc	także	właściwe	etycznie	
postawy	wobec	zwierząt	poprzez	wpro-
wadzenie zakazu wynajmu miejskich 
terenów	cyrkom	wykorzystującym	
zwierzęta czy np. promowanie diety 
roślinnej.
Uczestnicy	konferencji	podpisali	Dekla-
rację	słupską	na rzecz	praw	zwierząt,	
która	kończy	się	słowami	„deklarujemy	
wolę	wprowadzania	w naszych	miastach	
rozwiązań,	które	wzmacniają	dobrostan	
zwierząt	domowych	i żyjących	dziko”.
Na facebookowym	profilu	Fundacji	Viva!	
prowadziliśmy	transmisję	wydarzenia,	
która	została	obejrzana	przez	ponad	50	
tys. osób!

zwierzęta 
mają głos

z Vivą! 
zdrowiej

wysokie standardy etyczne oraz słuchanie 
głosu obywateli – tym charakteryzuje się 
nowoczeŚnie zarządzane miasto słupsk

nisko przetworzona dieta roŚlinna 
to nie moda czy fanaberia, lecz 
odpowiedni kierunek poparty rzetelnymi 
badaniami
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nietypowa wystawa zdjęć 
na nowym świecie!

Na zdjęciach z Nowego 
Światu	znajdują	się	
podopieczni prowadzone-
go	przez	nas	Schroniska	

w Korabiewicach.	Placówka	ta	pełni	
zarówno	rolę	przytuliska	dla	zwie-
rząt,	jak	również	instytucji	edukacyj-
nej,	w której	odwiedzający	ją	młodzi	
ludzie	mogą	dowiedzieć	się	więcej	
o zwierzętach: ich potrzebach i trud-
nym	losie,	który	spotyka	je	często	
z winy człowieka – w chowie prze-
mysłowym,	rozrywce	czy	przemyśle	
odzieżowym.	W Korabiewicach	
zwierzęta	mają	imiona,	a opiekuno-

wie	znają	charaktery	i usposobienia	
każdego z nich.
–	Wystawa	„PARDON”	to mój	pro-
test przeciwko przedmiotowemu trak-
towaniu	zwierząt.	Odkąd	pamiętam,	
mam	w sobie	niezgodę	na okrucień-
stwo,	z jakim	ludzie	potrafią	odnosić	
się	nie	tylko	do	siebie	nawzajem,	
lecz	również	do	innych	istot	–	mówi	
Karolina	Fender-Noińska,	autorka	
wystawy.
Z dobrostanem	zwierząt	związanych	
jest	wiele	problemów.	W grudniu	
jest to na przykład kupowanie ich 
w prezencie.	To	z	kolei	często	kończy	

się porzuceniem zwierzęcia, które 
po dorośnięciu wymaga coraz więcej 
czasu,	pracy	i środków.	Sztuczne	
ognie	to kolejna	sprawa,	na którą	
należy	zwrócić	uwagę.	Fajerwerkowe	
wybuchy	to nie	tylko	kilka	minut	
w okolicach	północy	31	grudnia.	
Obecnie to kanonada, która zaczyna 
się	na początku	grudnia,	a kończy	
w połowie stycznia. Jej ofiarami 
padają	nie	tylko	psy	czy	koty,	lecz	
również m.in. dzikie ptaki.
Wystawa	ma	zwrócić	uwagę	na różne	
problemy,	o których	na co	dzień	nie	
myślą	konsumenci.	Jest	to chów	prze-
mysłowy, który nie jest zagrożeniem 
tylko	dla	zwierząt,	co	oczywiste,	lecz	
także	dla	lokalnych	społeczności,	śro-
dowiska i dzikiej przyrody – z czego 
wiele	osób	sobie	nie	zdaje	sprawy.
Cezary	Wyszyński	z fundacji	Viva!	
twierdzi: 
–	Mieszkańcy	miast	często	nie	mają	
okazji	zobaczyć	zwierząt	takich	jak	
świnie czy krowy w innym kontek-
ście niż jako produkty spożywcze czy 
odzieżowe. Tymczasem potrzebna 
jest edukacja, która pokaże rzeczywi-
stość	z nimi	związaną,	ich	naturalne	
potrzeby gatunkowe i to, w jaki spo-
sób	wybory	konsumenckie	wpływają	
na ich życie.

okna kamienicy położonej przy ul. nowy Świat 37 w warszawie zmieniły się 
w galerię sztuki. prezentowane są tam zdjęcia związane z różnymi problemami 
społecznymi. zaciekawieni przechodnie zatrzymują się zaskoczeni tematem ekspozycji 
– tym razem dotyczy ona zwierząt 

zdJęcia	auTorów:	Karoliny	fender	
noińsKieJ,	dominiKi	Kucner,	
KrzyszTofa	maśleJaK	będą	wisiały	
w	oKnach	Kamienicy	do	Końca	
marca	2017	roKu.
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W styczniu	2016	roku	
odbyła się premiera 
pierwszego	polskiego	
filmu	dokumentalnego	

na temat przemysłu futrzarskiego „Jutro 
będzie	futro”.	Poruszyliśmy	w nim	
wszystkie aspekty tego okrutnego 

przemysłu.	Przeprowadziliśmy	wywiady	
z naukowcami, projektantami i przedsta-
wicielami	największych	w Polsce	organi-
zacji	zajmujących	się	prawami	zwierząt.	
Każdy	rozmówca	wniósł	do	filmu	inny	
punkt	widzenia,	zaprezentował	problem	
z innej perspektywy.
Materiałów	drastycznych	w filmie	
jest	naprawdę	niewiele.	Oczywiście	
przedstawiamy	w nim	relację	i materiał	
filmowy	ze	śledztw,	ale	staraliśmy	się	
pokazać	widzom	jak	najmniej	brutalnych	
obrazów. Co istotne, wszystkie materiały 
pochodzą	wyłącznie	z polskich	ferm.	
Zależało	nam	na tym,	ponieważ	częstym	
argumentem	orędowników	naturalnych	
futer jest rzekoma nieautentyczność 

pokazywanych	nagrań.	Tymczasem	to,	
co	pokazujemy,	dzieje	się	w Polsce.	
–	Pokazywanie	cierpienia	zwierząt	
buduje	świadomość	społeczną	i obnaża	
nieetyczność tego przemysłu, jednak 
to zdecydowanie za mało, by wprowa-
dzić	zakaz	hodowli	zwierząt	na futro	

– mówi Martyna Kozłowska, współau-
torka	filmu.
Jedną	z często	pomijanych	kwestii	jest	
zanieczyszczenie środowiska, które daje 
się	we	znaki	mieszkańcom	miejscowości	
położonych	w pobliżu	ferm.	W tej	spra-
wie	w filmie	zabrał	głos	Andrzej	Miluch,	
zachodniopomorski wojewódzki inspek-
tor ochrony środowiska. Posłużył się 
przykładem fermy w Karsku, która mimo 
rażących	zaniedbań,	nakładanych	co	roku	
kar	i wielu	pouczeń	wciąż	funkcjonuje	
i zanieczyszcza środowisko. Takich ferm 
jest niestety dużo więcej.
Kolejny	poruszany	w filmie	wątek	
to ucieczki norek z ferm. Na ten 
temat	wypowiedzieli	się	Adam	Wajrak,	

Arkadiusz	Glaas	z Ptaków	Polskich	oraz	
dr	Magdalena	Bartoszewicz,	która	brała	
udział w badaniach genetycznych dzikiej 
populacji	norek	w Polsce.	Są	zgodni	co	
do	tego,	że norki	amerykańskie	stano-
wią	poważne	zagrożenie	dla	naszych	
rodzimych	gatunków	zwierząt,	przede	
wszystkim	ptaków.	Uciekają	z ferm	
i pustoszą	lokalne	ekosystemy.	
Chcieliśmy	rzetelnie	podejść	do te-
matu,	dlatego	w dokumencie	wy-
stępuje	wielu	specjalistów,	m.in.	
prof.	dr	hab.	Wojciech	Pisula	oraz	
prof.	dr	hab.	Andrzej	Elżanowski.	Rozma-
wiamy z nimi o potrzebach gatunkowych 
zwierząt	hodowanych	na futro	oraz	o nad-
użyciach, do których dochodzi na fer-
mach. O nieprzestrzeganiu prawa i złych 
kontrolach	opowiada	w filmie	Dominika	
Tarczyńska	z Najwyższej	Izby	Kontroli.
Nie	uciekamy	przed	odpowiedzią	na czę-
sto	zadawane	pytanie:	„a	co	z ludźmi,	
z ich	miejscami	pracy?”.	Przeprowadza-
my	wywiady	z mieszkańcami	dwóch	
miejscowości,	w których	udało	się	zablo-
kować	budowę	fermy.	W „Jutro	będzie	

futro” można też zobaczyć spotkanie 
mieszkańców	Gwdy	Małej	z inwestorem.	
– Jak to dobitnie wyraził jeden z miesz-
kańców	Gwdy:	jak	powstanie	tam	ferma,	
to nie	przyjadą	już	turyści,	nie	będzie	
żłobków czy szkół, bo kto tam będzie 
chciał	mieszkać?	–	mówi	Piotr	Kloc,	
współautor	filmu.
A to wszystko	dla	futra.	Jak	przekonuje	
Magdalena	Płonka	z Międzynarodowej	
Szkoły	Kostiumografii	i Projektowania	
Ubioru, kiedyś noszenie futer miało 
jakieś	uzasadnienie,	dzisiaj	mamy	wiele	
bardziej ergonomicznych materiałów, 
które	jednocześnie	nie	zanieczyszczają	
środowiska w tak dużym stopniu. 
„Jutro	będzie	futro”	to jednak	nie	tylko	
dialogi.	To także	sporo	trzymającej	w na-

pięciu akcji. Można na przykład zobaczyć 
relację	z głośnej	interwencji	na nielegalnej	
fermie	lisów	w miejscowości	Przyjmo	
oraz	prześledzić	drogę	zwierząt,	które	
udało się z owej fermy uratować i które 
znalazły	miejsce	szczęśliwego	życia	
w schronisku w Korabiewicach. 
Poprosiliśmy	o wypowiedź	do	filmu	
także	Polski	Związek	Hodowców	i Pro-
ducentów	Zwierząt	Futerkowych.	Jego	
przedstawiciele	nie	mieli	jednak	chęci	
w nim	wystąpić.
Za	hodowlą	zwierząt	i przeciwko	
zakazowi	opowiada	się	stylista	Tomasz	
Jacyków.	Głos	za	likwidacją	ferm	zabrało	

natomiast	wiele	innych	znanych	osób,	
w tym Maja Ostaszewska, Paweł „Drak” 
Grzegorczyk,	Kamila	Szczawińska	czy	
Dorota	Sumińska.
–	Hodowla	zwierząt	futerkowych	nie	
ma	dziś	żadnego	uzasadnienia,	dlatego	
całym sercem jestem za wprowadzeniem 
zakazu	hodowli	zwierząt	futerkowych	
w Polsce	–	mówi	w filmie	Szymon	
Hołownia. 
Film	został	wyświetlony	w kinach	
i domach	kultury	w ponad	100 miastach	
w całej	Polsce.	Widzieli	go	także	miesz-
kańcy	miejscowości,	w których	odbywa-
ją	się	protesty	przeciwko	budowie	ferm.	
„Jutro będzie futro” niedługo wyjdzie 
na DVD	oraz	ukaże	się	w skróconej	
wersji	edukacyjnej	dla	szkół.	

temat hodowli zwierząt na futro nie 
był do tej pory chętnie poruszany przez 
media. teraz ta sytuacja się zmienia, 
między innymi dzięki filmowi  
„jutro będzie futro”

„jutro 
będzie futro” 
– pionierski 
film
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W czerwcu	2016	roku	
Polskę	odwiedziła	Juliet	
Gellatley.	Juliet	jest	jedną	
z najbardziej znanych 

działaczek	wegetariańskich	na świecie,	
założycielką	The	Vegetarian	International	
Voice	of	Animals	(VIVA),	dyplomowaną	
dietetyczką	i troskliwą	matką	dwójki	we-
gańskich	dzieci.	Podczas	wizyty	poznała	
polski	oddział	fundacji	oraz	zaangażo-
wanych w jej tworzenie pracowników, 
wolontariuszy	oraz	pozostające	pod	
nasza	opieką	zwierzęta.	Wygłosiła	także	
w Warszawie	otwarty	wykład	„Dlaczego	
nie potrzebujesz nabiału w swojej diecie”, 
którym	cieszył	się	dużą	frekwencją.	
Temat nabiału nie jest zbyt szeroko 
omawiany w mediach i internecie. Nie 
ma	wielu	opracowań	na temat	szkodliwo-
ści	jego	spożywania.	Juliet	postanowiła	
to zmienić	–	stąd	pomysł	na przepro-
wadzenie otwartego wykładu na temat 
przemysłu	mleczarskiego.	
Przede	wszystkim	należy	zauważyć,	
że mleko	krowie	jest	najlepsze…	dla	cieląt	
–	nie	dla	ludzi.	Pozwala	cielakowi	rosnąć	
bardzo	szybko	(młode	krowy	w ciągu	
pierwszego	roku	życia	osiągają	nawet	
300–400	kg).	Człowiekowi	osiągnięcie	
„dorosłej” wagi, która w przypadku kobiet 
wynosi	średnio	65	kg,	a w przypadku	
mężczyzn	83	kg,	zajmuje	około	18	lat.	
Mamy	więc	różne	tempo	wzrostu.	Mleko	
krowie	–	które	ma	podobną	do	ludzkie-
go	procentową	zawartość	wody,	lecz	
stosunek	tłuszczu,	węglowodanów,	białka,	
witamin	i minerałów	są	w nim	zupeł-
nie	inne	–	jest	więc	dla	ludzi	zupełnie	
niewłaściwe.
Juliet	mówiła	również	o tym,	jak	pro-
dukcja	mleka	wpływa	na zdrowie	i życie	
krów	mlecznych.	W przeciwieństwie	do	
powszechnego wyobrażenia, krowy nie 
„dają”	mleka	same	z siebie.	Jego	produkcja	

jest	naturalną	konsekwencją	urodzenia	
cielaka,	dla	którego	to mleko	jest	przezna-
czone.	Z tego	powodu	w mleku	znajduje	
się	tzw.	IGF	–	czyli	hormon	wzrostu.	
Hormon	ten	występuje	naturalnie	
i u krów,	i u ludzi,	jednak	każdy	gatunek	
charakteryzuje się innym tempem wzro-
stu.	Bez	względu	na to,	czy	krowie	mleko	
podwyższa	poziom	IGF-1	u ludzi	dlatego,	
że przenika	przez	ściany	jelita,	czy	też	
(jak	się	wydaje)	inne	składniki	stymulują	
produkcję	tego	czynnika	w wątrobie,	efekt	
jest	ten	sam.	Jeśli	pijesz	krowie	mleko,	
masz	wyższy	poziom	IGF-1	we	krwi.	
Nawet	niewielkie	wzrosty	jego	poziomu	
zwiększają	zaś	ryzyko	zachorowania	
na wiele	powszechnie	występujących	ro-
dzajów	nowotworów,	włącznie	z rakiem	
prostaty, piersi i okrężnicy. 
Wykład	był	transmitowany	na żywo	
poprzez	fanpage	Fundacji	Viva!	na Facebo-
oku	i cieszył	się	ogromną	popularnością.	
Zobaczyło	go	ponad	53	tys.	ludzi!	Był	
również	licznie	komentowany,	a najczęst-
szą	reakcją	było	zaskoczenie	tym,	jak	
szkodliwe	jest	spożywanie	nabiału.	
Juliet	odwiedziła	również	warszawskie	
biuro	Fundacji	Viva!,	poznała	osobiście	
pracowników	oraz	wolontariuszy, zapo-
znała	się	z pracą	poszczególnych	osób	
i planami	na dalszą	działalność.	
Ważnym	punktem	wizyty	Juliet	były	
także	odwiedziny	w Schronisku	w Kora-
biewicach, gdzie miała okazję zobaczyć, 
jak	funkcjonuje	jedna	z najlepszych	pla-
cówek	opieki	nad	zwierzętami	w Polsce.	
Jej	uwagę	przykuły	szczególnie	zwierzęta	
gospodarskie – świnie, krowy, kozy i kury, 
ponieważ	to właśnie	one	są	w naszej	
kulturze	szczególnie	spychane	do	roli	
użytkowej. 
wyKład	można	obeJrzeć	TuTaJ:	
www.facebooK.com/fundacJaViVa/
Videos

Prijatelji	Zivotinja	(Przyjaciele	
Zwierząt)	to organizacja	po-
zarządowa	założona	w 2001	
roku	w celu	promocji	ochrony	

zwierząt	i ich	praw,	weganizmu	oraz	
ekologicznego	i zdrowego	stylu	życia.	
Zorganizowaliśmy	dla	chorwackich	
aktywistów	szkolenie	z komunika-
cji,	podczas	którego	sami	wiele	się	
nauczyliśmy.	Okazja	do	wymiany	
doświadczeń	była	dla	nas	tym	lepsza,	
że w 2017	roku	w Chorwacji	zaczął	
obowiązywać	zakaz	hodowli	zwierząt	
na futra.
Cele	fundacji	są	tożsame	z naszymi:	
zniesienie gatunkowizmu, zaprze-
stanie	wykorzystywania	zwierząt	
przez	ludzi	i zrównoważony	styl	
życia	dla	dobra	wszystkich	gatunków.	
Przyjaciele	Zwierząt	przeprowadzili	
w Chorwacji	setki	kampanii	i działań,	
które	wykazywały	cierpienie	zwierząt	
wykorzystywanych	w przemyśle	spo-
żywczym,	laboratoriach,	na fermach	
zwierząt	futerkowych,	w łowiectwie	
i rybactwie. 

sukces przyJaciół
Przyjaciele	Zwierząt	edukują	oby-
wateli,	współpracują	z instytucjami	
publicznymi	na szczeblu	krajowym	
i lokalnym,	organizują	manifestacje	
i warsztaty,	działają	na rzecz	zmiany	
przepisów.	Ostatnia	wywalczona	
przez organizację zmiana dotyczy za-
kazu	hodowli	zwierząt	na futra,	który	
wszedł	w życie	1	stycznia	2017 r.	
po 10-letnim	okresie	przejściowym.	
Przepis został przyjęty przez chorwac-
ki	parlament	w 2006	roku.	
Takiego zakazu domagała się więk-
szość	społeczeństwa,	a jego	wejście	
w życie było wynikiem długotrwałej 
walki	mieszkańców,	ekspertów,	insty-
tucji	i organizacji	ochrony	zwierząt.	
Większość	hodowców	szynszyli,	
które były jedynymi zwierzętami 
hodowanymi	dla	futer	w Chorwacji,	
zaprzestała produkcji bezpośrednio 
po uchwaleniu	zakazu	w 2006	roku.	
Byli	jednak	i tacy,	którzy	utrzymywali	
swoje	hodowle	i chcieli	doprowadzić	
do	cofnięcia	prawa.	Latem	2016	
roku,	zaledwie	kilka	miesięcy	przed	

zakończeniem	okresu	przejściowe-
go i wejściem w życie całkowitego 
zakazu,	hodowcy	próbowali	wymusić	
na władzach przyjęcie nowej ustawy 
o ochronie	zwierząt,	która	zniosłaby	
zakaz	hodowli	szynszyli	na futra.	
Dzięki zdecydowanym działaniom 
wszystkich organizacji ochrony zwie-
rząt	Chorwaci	zaprotestowali	prze-

ciwko i prawo nie zostało zmienione 
na niekorzyść	zwierząt!
Na tym	walka	się	nie	zakończyła.	
Na miesiąc	przed	wprowadzeniem	
zakazu	do	parlamentu	trafił	wniosek	
o przedłużenie okresu przejściowego 
o kolejny	rok.	Oburzone	społeczeń-
stwo ponownie zaprotestowało, 
dokładnie tak, jak miało to miejsce 
10	lat	temu,	podczas	wprowadzania	
zakazu. Tak teraz, jak i w przeszło-
ści,	za	zwierzętami	opowiedzieli	
się	obywatele,	lekarze	weterynarii,	
politycy,	posłowie,	osoby	publiczne,	
organizacje	pozarządowe	i instytucje	
państwowe.	Przyjaciele	Zwierząt	
podkreślają,	że etyczna	świadomość	
obywateli	Chorwacji	pokonała	par-
tykularne	interesy	finansowe	wąskiej	
grupy przedsiębiorców i umieściła tym 
samych	Chorwację	na mapie	cywilizo-
wanych	krajów,	które	szanują	zdanie	
opinii	publicznej	i przyjmują	wysokie	
standardy etyczne i środowiskowe 
w kwestiach	praw	zwierząt.

Podczas	szkolenia	w Krakowie	Chor-
waci	mieli	okazję	poznać	tajniki	two-
rzenia	filmów	promujących	zdrową	
i wegańską	dietę.	Wspólnie	uczyliśmy	
się tworzenia grafik oraz prowadzenia 
komunikacji w mediach społecznościo-
wych. 

Juliet gellatley 
w Polsce

chorwacka 
fundacja 
w Polsce

dlaczego picie mleka jest nienaturalne? 
czy nabiał ma wpływ na ryzyko 
groźnych chorób? 

w październiku 2016 roku goŚciliŚmy 
w krakowie organizację prijatelji 
zivotinja 
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W łożyliśmy	w Korabki	
już	tak	wiele	zaso-
bów!	Dzięki	Waszym	
datkom oraz wsparciu 

rzeczowemu, a także wysiłkom schro-
niskowych	pracowników	i wolonta-
riuszy, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. 
A gdzie	jesteśmy?	W skrócie:	wy-
remontowane psie wybiegi, nowe 
budy	i domki	dla	psiaków,	ocieplany	
budynek	dla	psów	i kotów	(nazywa-
ny	Geriatrią	nr	1),	wyremontowane	
budynek	dla	świnek	z interwencji,	
stajnia	i lecznica	z gabinetem	wetery-
naryjnym, którego nie powstydziłaby 
się	dowolna	miejska	przychodnia.	
Dużo by wymieniać, skupmy się 
zatem na tym, że psiaki (których jest 
najwięcej,	jeśli	brać	po uwagę	gatunki	
zwierząt	pod	opieką	schroniska)	mają	
dostęp	do	specjalistów	w Warszawie,	
są	karmione	wysokogatunkowym	
pożywieniem	(a nie	chemią	bądź	
zlewkami),	a te	wymagające	diety	
otrzymują	karmę	specjalistyczną.	
Musicie jednak pamiętać: to dobro, 
które się dzieje, ta jakość opieki jest 
możliwa	wyłącznie	dzięki	Wam.	
To Wy	wkładacie	nam	co	miesiąc	do	
rąk	narzędzia	–	pieniądze.	
Kiedyś to było nasze marzenie – dać 
psiakom	możliwie	najlepszą	opiekę	
możliwą	przy	dostępnych	zasobach.	
Udało się! Teraz chcemy, żeby ta opie-
ka	stawała	się	tylko	lepsza.	Bo	zawsze	
można	być	lepszym	i nie	spoczywać	
na laurach.

Marzymy	więc	dalej.	Rok	2017	przy-
nosi	kolejne	idee,	pomysły,	które	są	
odpowiedzią	na rosnące	potrzeby.

droga korabek
W roku	2016	zaczęliśmy	zbiórkę	
na remont, a właściwie budowę drogi 
między	psimi	boksami.	Temu	celowi	
służy dochód z wydanego przez Toyotę 
charytatywnego	kalendarza.	Niestety	
brakuje jeszcze co najmniej połowy po-
trzebnej	kwoty	(szacowanej	na 70–80	
tys.	zł).
Dlaczego	musimy	mieć	drogę	wraz	
z rynnami	odprowadzającymi	wodę?	
Aby	w ogóle	móc	bezpiecznie	karmić,	
poić czy wyprowadzać psiaki z bok-
sów.	Najgorsza	są	odwilż	i deszcze	
–	droga	przypomina	wtedy	wielkie	
błotniste	bagno.	I potrafi	nie	tylko	
wciągnąć	kalosze,	lecz	również	unieru-
chomić traktorek, którym rozwozimy 
wodę	i karmę.	W sytuacjach	kryzy-
sowych	psiaki	z zalewanych	boksów	
są	przenoszone	do	innych.	Dajemy	
radę,	oczywiście,	ale	nie	chodzi	oto,	
żeby dawać radę i tracić siły i nerwy, 
tylko	żeby	również	ta	część	schroniska	
wyglądała	dobrze	i funkcjonowała	
efektywnie.

koRabkowa kociaRnia
W 2016	przeprowadziliśmy	wiele	
interwencji,	które	skończyły	się	
wzięciem	pod	opiekę	kilkudziesięciu	
kotów.	W budynku	psiej	geriatrii	
musieliśmy	wygospodarować	pokoje	

na kociarnię. Przyjęcie pod opiekę 
kotów, ratowanie im życia i zdrowia 
odbyło się zatem kosztem warunków 
kilku	psich	seniorów.	
Widzimy	ogromne	zapotrzebowanie	
na pomoc kotom. Przed wygospoda-
rowaniem pokoi kociaki musiały być 
trzymane	w dużych	kenelach	i jak	
najszybciej umieszczane w domach 
tymczasowych	lub	stałych.	Obecnie	
nadal	nie	jesteśmy	w stanie	zmieścić	
w pokojach więcej kotów bez ryzyka 
konfliktów	między	nimi	czy	przeno-
szenia chorób. Czas zatem powie-
dzieć sobie jasno: musimy wybudo-
wać kociarnię. 

Nie wiemy jeszcze, jakie dokładnie 
będą	koszty,	ponieważ	jesteśmy	
na etapie zbierania pomysłów i kon-
sultacji	budowlanych,	jak	przystoso-
wać	jeden	z istniejących	budynków.	
Niemniej	szykujemy	się	na kilkadzie-
siąt	tysięcy	złotych	–	instalacje	elek-
tryczna	i wodna,	ocieplenie,	szambo,	
ogrzewanie,	woliera...	Inwestycja	
musi	być	tak	przemyślana,	aby	nie	
przunosiła niepotrzebnych kosztów 
w przyszłości. Na fuszerkę u nas 
po prostu nie ma miejsca.

woda przy boksach
Problem	drogi	powstał	m.in.	przez	to,	
że przynajmniej raz dziennie przejeż-
dża	nią	traktorek	obciążony	ogrom-
nym	baniakiem	z wodą	i karmą	dla	
200	psiaków.	Ziemia	jest	rozjeżdżana.	
Chcemy	zapobiegać	dalszemu	niszcze-
niu drogi, a także zwiększyć efektyw-
ność	pojenia.	Planujemy	rozprowadzić	
wodę	po psich	boksach,	stawiając	
mniej więcej przy co drugim krany 
z wodą	bieżącą.	Instalacja	musi	prze-
trwać każde warunki atmosferyczne. 
Szacowany	koszt	inwestycji	to około	
20	tys.	zł.
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korabkowe 
marzenia
marzenia to rzeczywistoŚć w czasie 
przyszłym. ten zwrot jest z nami 
od samego początku istnienia schroniska 
w korabiewicach pod zarządem vivy. 
to już pięć lat!

ogrodzenie końskich 
Pastwisk
Każdy,	kto	ma	pod	opieką	wiele	koni	
bądź	interesuje	się	nimi,	wie,	że ich	
utrzymanie kosztuje najwięcej. Do 
najistotniejszych	wydatków	należą	
słoma do boksów i siano do jedzenia. 
Ich	koszt	zależy	w głównej	mierze	od	
odległości	od	dostawcy	i warunków	
atmosferycznych w danym roku. 
Kolejna	sprawa	–	ważna	jest	ich	jakość.	
Nie można dawać koniowi zanieczysz-
czonego siana! Zmniejszenie kosztów 
siana	i słomy	osiąga	się	m.in.	poprzez	
wypas	na łące	–	konie	jedzą	świeżą	
trawę	i nie	stoją	długo	w boksie.	Ale	
uwaga:	łąka	musi	być	ogrodzona	
i to w sposób	bezpieczny	dla	zwierząt.	
Konie	nie	mogą	przerwać	zagrody	ani	
się	o nią	ranić.	
Wokół	schroniska	są	łąki,	z których	
możemy	korzystać,	ale	musimy	je	sa-
modzielnie	ogrodzić.	Inwestycję	szacuje	
się	na około	40	tys.	zł.

remont drugieJ staJni
Gdy	koń	w Polsce	przestaje	być	
użyteczny	do	jazdy,	właściciel	stajni	
sprzedaje	go	handlarzowi.	Tak	się	dzieje	
najczęściej – wówczas mówimy o „złej 
stajni”.	Handlarze	skupują	zwierzęta	
w jednym	celu:	odsprzedania	na rzeź.	
A koń	w gospodarstwie	rolnym?	Po co	
go	leczyć,	dbać	o kopyta?	A konie	
z Morskiego	Oka?	Nie	wyobrażacie	
sobie,	jak	wiele	istnień	potrzebuje	
pomocy.	Chcemy	je	ratować,	ile	się	
da,	ale	przecież	odratowany	koń	musi	
gdzieś	zamieszkać.	Musi	być	dla	niego	
miejsce. Musi być schronienie. 
Chcielibyśmy	przystosować	choć	jeden	
z dostępnych budynków na stajnię 
–	żadną	specjalną,	raczej	skromną,	
w opcji nisko kosztowej. A ta oznacza 
około	50	tys.	zł.
Czas	się	wziąć	do	roboty,	na razie	
koniec	marzeń.	Pomożecie	w ich	
spełnieniu?
PS.	4	czerwca	2017	r.	w	Korabkach	
odbędzie	się	Dzień	Dziecka.	W	ten	dzień	
zapraszamy wszystkich do odwiedzin 
naszej	placówki	razem	ze	swoimi	pocie-
chami.	Będzie	ciekawie!	Odbędą	się	liczne	
licytacje	fantów,	będzie	można	poznać	na-
sze zwierzęta oraz skosztować pysznych 
wegańskich	specjałów.	
irena	KowalczyK	oPieKun	KorabeK
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Nasi inspektorzy 22 grudnia 
2016 r.	przeprowadzili	kon-
trolę	w jednym	z marketów	
na warszawskim Mokoto-

wie,	gdzie	sprzedawane	są	żywe	karpie.	
Przedstawiciele	fundacji	i towarzyszący	
im	lekarz	weterynarii	Przemysław	
Łuczak	stwierdzili,	że w zbiorniku	
z karpiami jest bardzo mało wody, ryby 
nie	mają	dostatecznej	ilości	tlenu,	a ich	
zagęszczenie	sprawia,	że ranią	się	o sie-
bie	nawzajem.	Sprzedawcy	obchodzili	
się	z rybami	brutalnie	i chaotycznie,	
m.in.	podnosili	je	za	skrzela,	sprawiając	
im	w ten	sposób	ogromny	ból.	Karpie	
pływały na boku po powierzchni 
zbiornika, ponieważ były osłabione 
z powodu	braku	tlenu.
–	Zdecydowaliśmy	się	na interwen-
cję,	jakiej	dotąd	w Polsce	nie	było.	
Postanowiliśmy	zgodnie	z art.	7	pkt	3	
Ustawy	o ochronie	zwierząt	odebrać	
karpia	w najgorszym	stanie	–	relacjo-
nuje Paweł Artyfikiewicz, inspektor 
przeprowadzający	interwencję.	–	
Poprosiliśmy	o wyłowienie	ryby	i…	
dostaliśmy	ją	zapakowaną	w foliową	
torebkę bez wody – dodaje. Pracownicy 
sklepu	zapakowali	karpia	w specjalnie	
przeznaczoną	do	tego	celu	torbę,	ale	zi-
gnorowali	zupełnie	narysowane	na niej	
instrukcje	zakazujące	wkładania	do	niej	
ryby bez wody.
Obsługa	sklepu	wezwała	na miejsce	
policję,	próbując	udaremnić	odbiór	
zwierzęcia,	ale	policjanci,	którzy	zjawili	
się	bardzo	szybko	na miejscu,	zaczęli	
z nami	współpracować	i wezwali	
na miejsce	zespół	techników	w celu	
przeprowadzenia	oględzin.

karp też zwierzę!
–	Od	wielu	lat	apelujemy	do	sumienia	
osób	kupujących	karpie	i przypomina-
my sprzedawcom i organom ścigania, 
że rybom	należy	się	taka	sama	prawna	
ochrona	jak	psom	czy	kotom.	Fakt	

uratowania tego karpia będzie symbo-
licznym	elementem	naszej	walki	o te	
zwierzęta	–	mówi	Cezary	Wyszyński,	
prezes	Fundacji	Viva!
Złożyliśmy	w tej	sprawie	zawiadomie-
nie o podejrzeniu popełnienia przestęp-
stwa znęcania się nad zwierzętami. 
Karp	przeszedł	serię	badań	w specjali-
stycznej	klinice.	Stwierdzono	u niego	
liczne	pasożyty,	ale	największym	pro-
blemem	był	brak	możliwości	przyjęcia	
przez rybę prawidłowej pozycji. Karp 
pływał na boku. Na szczęście zdjęcie 
rentgenowskie	wykluczyło	uraz	pęche-
rza	pławnego,	a po kilku	godzinach	
odpoczynku	karp	przyjął	prawidłową	
postawę. Dochodził do siebie przez 
ponad	miesiąc	w natlenianym	i filtro-
wanym akwarium (tuż obok akwarium 
karpia	Free,	który	otrzymał	podobną	
pomoc	dwa	lata	temu).	O jego	losie	
ostatecznie	zadecyduje	sąd	w postępo-
waniu karnym.
Sprawa	ma	swój	zaskakujący	epilog	
– kiedy nasi inspektorzy wieczorem 
przybyli	na rekontrolę	warunków,	
okazało	się,	że sklep	wycofał	się	ze	
sprzedaży żywych karpi w tym roku 
i zlikwidował	stoisko!	Niestety	to tylko	
jedna	z ponad	6 mln	ryb,	które	w Pol-
sce	przechodzą	katusze	przed	każdymi	
świętami Bożego Narodzenia. 

z reklamówki do 
wanny
Aby doprowadzić do rzeczywistego 
stosowania zakazu takiego traktowania 
ryb, które ma według przeciwników 
być	„polską	tradycją”,	warto	zbadać	jej	
historię. Co jest tradycyjnego w  nosze-
niu żywych ryb w siatkach i trzymaniu 
ich	żywych	w domowych	wannach?	

Po wojnie	polska	flota	rybacka	była	
zniszczona i nie była w stanie zaopa-
trywać	sklepów	w ryby.	W 1947	roku	
minister	przemysłu	Hilary	Minc,	pro-
wadzący	bitwę	o handel,	w ramach	go-
spodarki	planowej	postanowił	uwzględ-
nić	hodowlę	karpia.	Masowy	sposób	
hodowli	tej	ryby	mógł	się	sprawdzić	
i podołać potrzebie nasycenia rynku 
spożywczego.	Szybko	okazało	się	jed-
nak, że zapewnienie stałych dostaw do 
sklepów	Centrali	Rybnej	jest	niemoż-
liwe.	Stąd	kolejny	pomysł	–	zawarty	
w haśle	„Karp	na każdym	wigilijnym	
stole	w Polsce”.	Dostawa	raz	do	roku	
była	o wiele	łatwiejsza	niż	całoroczne	

zaopatrzenie	sklepów.	
Skąd	jednak	„tradycja”	noszenia	
żywych ryb w siatkach i przetrzymy-
wania	ich	w wannach?	Cofnijmy	się	
do	lat	50.	XX	wieku.	W przeciętnym	
gospodarstwie domowym nie było 
lodówki	ani	zamrażarki,	w których	
można by bezpiecznie przechować 
mięso.	„Wigilijne”	ryby	były	zaś	
dostarczane	do	sklepów	i zakładów	
pracy	nawet	na miesiąc	przed	święta-
mi,	by	do	świąt	dotarły	do	każdego	
gospodarstwa.	Dlatego	zabierano	je	do	
domu	w wiaderkach	z wodą	i przetrzy-
mywano żywe w wannie, by zabić je 
tuż	przed	wigilijną	kolacją.	W ten	oto	
sposób	w kilkadziesiąt	lat	konieczność	
wynikająca	z możliwości	lub	ich	braku	
stała	się	„tradycją”,	która	sprowadza	się	
do	maltretowania	zwierząt.	W XXI	wie-
ku	nic	nie	usprawiedliwia	przetrzymy-
wania	ryb	w pozbawionych	urządzeń	
do	natleniania	wannach,	przenoszenia	
ich	w foliowych	workach	bez	wody	
i okrutnego	traktowania	w sklepach.

sąd po stronie ryb
–	Wszystko	to,	o czym	mówimy	od	
dawna, nabrało nowego znaczenia 
dzięki	wyrokowi	Sądu	Najwyższego	
w sprawie traktowania karpi podczas 
przedświątecznej	sprzedaży	tych	ryb	–	
mówi	Anna	Plaszczyk	z Fundacji	Viva!	
–	Fundacja	Noga	w Łapę,	reprezentowa-
na	przez	adwokat	Karolinę	Kuszlewicz,	
udowodniła w postępowaniu przed 
najważniejszym	w Polsce	sądem	rzeczy	
absolutnie	oczywiste:	że karpie	czują,	

że dotyczy ich ustawa o ochronie zwie-
rząt,	wreszcie	że ryby	mogą	oddychać	
tylko	w wodzie	–	dodaje.	
Chodzi	tu o wyrok	Sądu	Najwyższego	
z 13	grudnia	2016 r.	Zakończył	on	kasa-
cję	uniewinniających	wyroków	sądów	
rejonowego i okręgowego w sprawie 
oburzających	praktyk	stosowanych	
podczas sprzedaży żywych karpi. 
Sąd	Najwyższy	podkreślił	lekceważący	
stosunek organów ścigania do tego 
typu przestępstw i ocenił go jedno-
znacznie	krytycznie,	wskazując	na za-
sługi	organizacji	ochrony	zwierząt	jako	
tych, które jako jedyne dbały o interesy 
ryb.	Zdaniem	SN	błędem	i daleko	
idącym	niezrozumieniem	ustawy	są	
twierdzenia, że można karpie trzymać 
poza środowiskiem wodnym, ponieważ 
mają	możliwość	prowadzenia	(mocno	
ograniczonej)	wymiany	gazowej	przez	
skórę.	Sąd	argumentował,	że wiedzą	po-
wszechną	jest	fakt,	iż	ryba	jest	zwierzę-
ciem	wodnym	i oddycha	przez	skrzela,	
a zatem	tylko	w takim	środowisku	
ma zapewnione odpowiednie warunki 
oddychania.	Bardzo	wyraźnie	wskazał,	
że minimalne	warunki	zapewniające	
przeżycie	zwierzęcia	(w szczególności	
ograniczona wymiana gazowa przez 
skórę)	nie	są	tożsame	z warunkami	do-
brostanu	zwierząt.	Sąd	Najwyższy	pod-
kreślił,	że wraz	z rozwojem	społecznym	
i poczuciem, że ryba i inne zwierzęta 
nie	są	przedmiotami,	lecz	podmiotami	
życia,	należałoby	skończyć	z tą	tradycją	
wprowadzoną	tylko	dla	wygody	ho-
dowców po II wojnie światowej.

ryba musi pływać 
- pierwszy odbiór karpia
kiedy nadszedł ratunek, zwierzę dusiło się, leżało na boku i miało liczne rany. 
jego stan wymagał natychmiastowego odebrania go właŚcicielowi. tym razem nie 
chodziło o psa czy kota, lecz o karpia z jednego z supermarketów
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Polską	Vivę!	reprezentowała	
Martyna Kozłowska – współau-
torka	filmu	„Jutro	będzie	futro”,	
który	został	w Luksemburgu	wy-

świetlony	w wersji	angielskiej.	Opowia-
dała o naszej kampanii antyfutrzarskiej. 
Dyskusja	po filmie	była	bardzo	żywa.	
Szczególnie	zainteresowani	naszymi	dzia-
łaniami	byli	aktywiści	z Holandii,	którym	
udało	się	wprowadzić	zakaz	hodowli	
zwierząt	futerkowych	w swoim	kraju.	
Szerzej	o działaniach	Vivy!	nasza	
reprezentantka opowiedziała podczas 
codziennego	panelu	śniadaniowego,	
podczas którego organizatorzy przewi-
dzieli	możliwość	prezentacji	kampanii	
z poszczególnych	krajów.	Udało	się	
przedstawić schronisko w Korabiewicach, 
nasze interwencje, sprawę wstrzymania 
budowy	delfinarium,	kampanie	„końską”	
i antycyrkową	oraz	wiele	innych	spośród	
licznych	działań	Vivy!	Największe	zain-
teresowanie	wśród	200	obecnych	osób	
wzbudziło	Muzeum	Tortur	Współcze-
snych,	które	zorganizowaliśmy	kilka	
miesięcy wcześniej w ramach Tygodnia 
Wegetarianizmu.	Po prezentacji	wiele	
organizacji wyraziło chęć powtórzenia 
akcji w swoim kraju. 
Po konferencji	Martin	Balluch	(ikona	
ruchu	prozwierzęcego)	napisał	na swoim	
blogu:	„Byłem	pod	szczególnym	wraże-

niem	prezentacji	z Polski.	Wiele	się	tam	
dzieje, kampania antyfutrzarska jest do-
brze	przemyślana,	a nowy	godzinny	film	
o przemyśle	futrzarskim	jest	niezwykle	
przekonujący”.	Sam	Balluch	miał	zresztą	
dwa wykłady i brał udział w dyskusjach, 
m.in.	na temat	afektywnego	altruizmu.	
Wraz	ze	swoją	austriacką	organizacją	
Verein	Gegen	Tierfabriken	(Stowarzysze-
nie	Przeciwko	Zwierzęcym	Fabrykom)	
udało	mu	się	przez	lata	doprowadzić	do	
zakazu	hodowli	zwierząt	z przeznacze-
niem	na futro,	chowu	klatkowego	czy	
sprzedaży	żywych	zwierząt	w sklepach	
zoologicznych.	To tylko	nieliczne	z osią-
gnięć organizacji.
Podczas wykładu „Powrót do korzeni: 
dlaczego	potrzebujemy	nieagresywnych	
akcji bezpośrednich i kampanii konfron-
tacyjnych”	opowiedział,	dlaczego	samo	
promowanie wegetarianizmu i wegani-
zmu to za mało. Jego zdaniem najpierw 
powinniśmy	wywalczyć	zakaz	wykorzy-
stywania	zwierząt	w rozrywce,	zabijania	
ich	dla	futer	czy	innych	powszechnie	
uważanych za zbędne produktów, 
a dopiero	później	celować	w przemysł	
spożywczy. 
Inspirujący	był	także	wykład	Jake’a	
Conroya.	To aktywista	ze	Stanów	
Zjednoczonych, dawniej zaangażowany 
w kampanię	przeciwko	laboratorium	

w Huntington	SHAC	(Stop	Huntington	
Animal	Cruelty),	za	którą	ostatecznie	
trafił do więzienia. Dzisiaj współpracuje 
z organizacjami	ekologicznymi	i –	jak	za-
znaczył	kilka	razy	podczas	wystąpienia	–	
uważa, że współdziałanie z aktywistami 
działającymi	na rzecz	ochrony	przyrody	
jest	niezbędne,	jeśli	chcemy	być	skuteczni	
długofalowo.
Kolejnym	interesującym	prelegentem	był	
Alfie	Moon.	Od	kilkudziesięciu	lat	udzie-

la	się	na rzecz	zwierząt	w Anglii.	Założył	
Stowarzyszenie	Przeciwko	Myśliwym,	
które	sabotuje	polowania.	Organizacji	
udało	się	już	wiele	osiągnąć,	m.in.	zaka-
zać	polowań	na lisy.	Jest	jednak	idealnym	
przykładem na to, że każdy sukces ma 
swoją	cenę:	podobnie	jak	stowarzyszenia	
Martina	Ballucha	w Austrii	czy	Jake'a	
Conroy'a	w Stanach	Zjednoczonych,	
była	infiltrowana.	Kilku	policjantów	
przyłączyło	się	do	ruchu	i śledziło	przez	
lata	działania	organizacji.	Doszło	nawet	
do	tego,	że jeden	z nich	ożenił	się	z jedną	
z bardziej	aktywnych	działaczek.	Mieli	
razem dzieci, dom, a mimo to ukrywał 
swoją	tożsamość.	Po latach	policja	wyko-
rzystała zdobyte przez niego informacje. 
Była to głośna sprawa – kobieta pozwała 
swojego	już	prawie	byłego	męża	i wywal-
czyła odszkodowanie. Dzisiaj Moon poza 
działaniem	lokalnym,	w Anglii,	jeździ	
po świecie i uczy, jak skutecznie unie-
możliwiać	myśliwym	polowania.	Pomógł	
już	grupom	w Belgii	i Holandii.	
Ciekawych,	inspirujących	i otwierających	
oczy prezentacji było znacznie więcej. 
A to wszystko w miłej atmosferze, przy 
wegańskim	jedzeniu.	Na kilkunastu	
stoiskach	można	było	kupić	książki,	
koszulki	i materiały	o prawach	zwierząt.	
Można też było poznać reprezentantów 
organizacji z całego świata i zainspirować 
się	do	dalszego	działania.	
Większości	prezentacji	można	wysłuchać	
na kanale	YouTube.	Konferencja	odbywa	
się co roku we wrześniu w tym samym 
miejscu.	Niedługo	ruszają	zapisy	na edy-
cję	2017:	www.ar-conference.org

aktywiści wymieniają 
się doświadczeniami
we wrzeŚniu wzięliŚmy udział w międzynarodowej konferencji obrońców praw 
zwierząt w luksemburgu. na miejsce zjechali się przedstawiciele organizacji 
z całego Świata – od afryki po amerykę południową i północną.
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Program Adopciaki ruszył pod 
koniec	2015	roku,	ale to rok	
2016	przyniósł	wielkie	
wyzwania, które przerodziły 

się	w sukces.	Pod	opiekuńcze	skrzydła	
programu	trafiło	ponad	480	zwierzaków.	
Znalazły	one	miejsca	w domach	tymcza-
sowych,	gdzie	wolontariusze	pomagali	
w ich	socjalizacji	i znalezieniu	przyjaciela	
na stałe.	360 zwierząt	ma	już	swój	dom	
stały,	kolejne	czekają	na nową	rodzinę,	
a następne	przybywają	do	domów	
tymczasowych. 

PRogRam inny  
niż wszystkie
Z obserwacji różnych organizacji wyni-
ka,	że wiele	psich	czy	kocich	zakupów	
i adopcji,	kończy	się	porzuceniem	
zwierzęcia, gdyż nie spełniło ono oczeki-
wań	opiekunów.	Aby	temu	zapobiegać,	
w 2015	roku	z inicjatywy	Fundacji	
Viva!	i firmy	Purina	powstał	program	
Adopciaki.pl,	który	znacznie	różni	się	od	
typowych	sposobów	adopcji	zwierząt	
w Polsce.	Wsparcie	merytoryczne	zapew-
niają	mu	behawioryści	z COAPE	Polska.	
–	Tworząc	założenia	Adopciaków.pl,	
przeanalizowaliśmy	problemy	wielu	
nieudanych adopcji. Nasza idea opiera 
się na dopasowaniu psa czy kota do 
człowieka	i człowieka	do	psa	lub	kota.	
Dlatego	cały	proces	adopcji	w naszym	
programie jest przede wszystkim nakie-
rowany	na dobre	rozpoznanie	oczekiwań	
przyszłego opiekuna i potrzeb zwierzę-
cia	–	mówi	Anna	Zielińska,	wiceprezes	
fundacji	Viva!.	
Zwierzęta	czekają	na adopcję	w domach	
tymczasowych.	Uczą	się	tam	życia	
w rodzinie.	Prowadzący	je	wolontariu-
sze	poznają	charakter	podopiecznego,	
jego predyspozycje, upodobania i stan 
zdrowia.	Wszystko	po to,	aby	znaleźć	
odpowiedniego opiekuna, aby po adopcji 
nikt nie czuł się rozczarowany. Program 
Adopciaki.pl	jako	jedyny	w Polsce	
zapewnia tak szerokie wsparcie zarówno 
osobie, która decyduje się na adopcję, 
jak	i zwierzęciu.	Każdy	przebywający	
w domu tymczasowym zwierzak jest ba-
dany	przez	lekarza	weterynarii,	odroba-
czany,	szczepiony	i sterylizowany	(o ile	
pozwala	na to jego	wiek).	Wolontariusz	
poznaje	jego	zachowania	i w zależności	
od	potrzeb	wdraża	indywidualnie	przy-
gotowany	program	socjalizacji.	Dla każ-
dego	zwierzęcia	dobiera	się	odpowiednią	
karmę. 

Po pozytywnym	zakończeniu	procesu	
adopcyjnego i podpisaniu umowy adop-
cyjnej nowy opiekun otrzymuje: wsparcie 
behawiorysty	i weterynarza,	możliwość	
stałego	kontaktu	z wolontariuszami	domu	
tymczasowego, miesięczny zapas indywi-
dualnie	dobranej	karmy	firmy	Purina.

Jak przebiega adopcJa 
Adopcja zwierzęcia to bardzo odpowie-
dzialna	decyzja.	Trzeba	ją	podejmować	nie	
tylko	z przekonaniem,	lecz	także	z wiedzą	
o konsekwencjach przyjęcia psa czy kota 
pod	swój	dach.	Dlatego	przyszły	opiekun	
musi wykazać zaangażowanie i determi-
nację	–	wypełnić	ankietę	przedadopcyjną,	
przeczytać	poradnik	adopcji	psa	lub	kota,	
poznać i zrozumieć potrzeby swojego 
zwierzęcego podopiecznego, podpisać 
umowę	adopcyjną.	

społeczność i dobra 
eneRgia 
W 2016	roku	wokół	Adopciaków	zaczęła	
tworzyć	się	społeczność	ludzi,	którzy	
rozumieją	zwierzęta,	są	empatyczni,	
pełni chęci pomocy i wsparcia, aktywni 
i zaangażowani. Okazało się, że wśród 
znanych	z mediów	osób	są	takie,	które	
od	lat	wspierały	bez	rozgłosu	bezdomne	
zwierzaki,	adoptując	i wyciągając	z życio-
wych tarapatów psy i koty. Agnieszka  
Woźniak–Starak,	Magda	Popławska,	
Tomasz	Raczek	i Marcin	Szczygielski	
opowiedzieli	nam	o swoich	zwierzęcych	
przyjaciołach	i ich	trudnych	losach.	Zde-
cydowali	się	też	patronować	Adopciakom	
i stać się ambasadorami programu. 
Słuchając	opowieści	gwiazd,	doszliśmy	
do wniosku, że każdy z nas, kto opiekuje 
się	adoptowanym,	znalezionym	lub	przy-
garniętym	z ulicy	zwierzakiem,	powinien	
móc	podzielić	się	historią	najprawdziwszej	
przyjaźni	na świecie.	W każdej	jest	tyle	
pozytywnej	energii!	Trzeba	ją	rozprze-
strzeniać!	Ogłosiliśmy	więc	konkurs	
Dobrane Pary. Na www.dobranepary.ad-
opciaki.pl	uczestnik	opisuje	historię	i przy-
jaźń	ze	swoim	zwierzęcym	przyjacielem.	
Każda opowieść jest z happy endem, choć 
początek	wielu	z nich	brzmi	jak	z horroru.	
Pierwsza	edycja	już	za	nami.	Filmowe	
prezentacje zwycięskich par można już 
obejrzeć	na	blogu	i	na	fanpage.		

na wiosnę koleJna 
edycJa! zapraszamy!
Każdy	związek	to jednak	także	ciężka	pra-
ca.	Adopciaki	wiedzą	to dobrze.	Pracują	

na niego obie strony. Zwierzaka musimy 
socjalizować,	rozumieć	jego	zachowania,	
umieć do niego dotrzeć. Aby ułatwić bu-
dowanie	relacji	ze	zwierzakami,	na platfor-
mie	www.adopciaki.pl	znajduje	się	wiele	
materiałów edukacyjnych z zakresu adop-
cji, właściwego żywienia i wychowania 
zwierząt	domowych.	Tutaj	gromadzone	
są	materiały	przydatne	wszystkim,	którzy	
chcą	poznać	naturę	swojego	ukochanego	
czworonoga. 
Adociaki	to nowoczesne	zwierzaki	–	mają	
swój	profil	na Fecebooku!	To platfor-
ma wymiany informacji, komentarzy 
i dyskusji opiekunów, a także miejsce 
publikacji	ciekawych	artykułów	i wywia-
dów z promotorami zwierzęcych adopcji. 
Wokół	profilu	Adopciaki	zgromadziła	
się	już	społeczność	licząca	15	700	osób.	
Dołączcie	do	nas!	
W 2016	roku	Adopciaki	świętowały	
pierwsze urodziny programu. Adop-
cinki	odbyły	się	na początku	września	
na Polu Mokotowskim.	Zaczęliśmy	od	
urodzinowego	spaceru,	który	prowadzili	
Agnieszka	Woźniak–Starak	i Marcin	
Szczygielski.	Dołączyło	do	nas	200	osób	
wraz z psami. 
Po spacerze	zjedliśmy	pyszny	wegański	
tort, a czworonogi skosztowały smakoły-
ków ufundowanych przez firmę Purina.  
Już teraz zapraszamy na następne urodzi-
ny,	w 2017	roku!	

spacer adopciaków  
– rytuał bycia razem 
Spacery	Adopciaków	na Polu	Moko-
towskim	w Warszawie	zdobywają	coraz	
więcej sympatyków. Do tej pory odbyły 
się	trzy.	Zgromadziły	one	ponad	600	
osób	z psami.	Celem	wspólnego	spaceru	
jest	wyrażenie	poparcia	dla	idei	adopcji	
bezdomnych	zwierząt	i spotkanie	osób	
o podobnych zainteresowaniach. 

adopciaki łączą 
w dobrane pary!
kto by nie chciał przyjaciela na całe życie? w 2016 roku 
prawdziwa więź oparta na odpowiedzialnoŚci i dopasowaniu 
charakterów połączyła z psami lub kotami 360 ludzi 

co mamy w Planie?
Dla	programu	Adopciaki	i zwierzęcych	
adopciaków szykuje się ciekawy rok! Już 
w maju nowa odsłona strony  
www.adopciaki.pl.	Jej	autorzy	zapo-
wiadają	mnóstwo	przydatnych	porad	
z zakresu żywienia i wychowania 
zwierząt	domowych,	łatwą	nawigację,	
dużo	rozrywki	i ciekawych	filmików	
z Adopciakami	i ich	ludzkimi	przyjaciół-
mi	w rolach	głównych.	
"Na wiosnę ruszyła druga edycja konkur-
su	Dobrane	Pary.	Przesyłając	opis	adopcji	
swojego	zwierzęcego	przyjaciela	i	wspól-
ne zdjęcie, można wygrać zapas zdrowej 
karmy	i	przepyszne	smakołyki	dla	psa	
lub	kota.	W	dniach	27-28	maja	odbędzie	
się	natomiast	ogólnopolska	konferencja	
dla	domów	tymczasowych.	W	Dniu	Psa,	
1	lipca,	planujemy	pierwszy	w	tym	roku	
Spacer	Adopciaków.	Kolejny	we	wrze-
śniu,	podczas	Adopcinek,	czyli	drugich	
urodzin	Adopciaków.Przez	cały	2017	rok	
adopciakowy	profil	na FB	zapełni	się	cie-
kawymi informacji oraz historiami, które 
opowiedzą	znani	z mediów	miłośnicy	
adoptowanych zwierzaków. 

adopciakowe sukcesy 
w 2016 roku!
W 2016	roku	Adopciaki	mogą	pochwalić	
się sukcesem – żaden zwierzak nie wrócił 
z adopcji!	15	700	osób	polubiło	profil	
FB	Adopciaki.pl,	stale	go	obserwuje	i ko-
mentuje.	Ponad	600	osób	wzięło	udział	
w spacerach oraz innych wydarzeniach 
organizowanych przez Adopciaki. Part-
ner	strategiczny	akcji	Adopciaki,	Nestlé	
Purina,	przekazał	na rzecz	zwierząt	
przygotowywanych do adopcji w progra-
mie	około	2	tony	karm	klasy	premium.	
W ramach	internetowej	akcji	„Podaj	łapę”	
firma	Nestlé	Purina	przekazała	100	tyś	
zł.	Otrzymała	je	Fundacja	Viva!	Akcja	
dla	Zwierząt	na rozwijanie	programu	
Adopciaki.

zaPraszamy	do	wsPierania	
adoPciaKów!	




