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Lawinę rozpoczęła konferencja, 
która odbyła się 8 września w sie-
dzibie Prawa i Sprawiedliwości. 
Poprowadził ją Michał Moskal, 

przewodniczący Forum Młodych Prawa 
i Sprawiedliwości. 
Zapowiedziano wprowadzenie tzw. Piątki 
dla zwierząt. Wśród 5 wymienionych 
punktów znalazły się:
• humanitarne traktowanie – zakaz 

hodowli zwierząt futerkowych oraz 
ograniczenie uboju rytualnego;

• kontrola społeczna ochrony zwierząt 
– zwiększenie kompetencji organizacji 
społecznych oraz możliwość asysty 
policji przy odbieraniu źle traktowa-
nych zwierząt;

• precyzyjne prawo, większa ochrona 
– zaostrzenie kontroli warunków, 
w jakich trzymane są zwierzęta;

• bezpieczne schroniska – zwalczanie 
pseudoschronisk;

• koniec z łańcuchami – zakaz trzymania 
psów na łańcuchach.

Zapowiedziano też wprowadzenie zakazu 
wykorzystywania zwierząt w cyrkach. 

11 września, ledwie 3 dni po wspo-
mnianej konferencji, projekt nowelizacji 
ustawy wpłynął do Sejmu. Co najbar-
dziej wszystkich zaskoczyło, to okres 
przejściowy przewidziany na wyga-
szenie przemysłu futrzarskiego, który 
wyniósł… rok.

#STOPFURCHALLENGE
12 września, dzień po złożeniu 
projektu, Prawo i Sprawiedliwość ru-
szyło z akcją #StopFurChallenge. Jako 
pierwszy w wyzwaniu wziął udział 
Jarosław Kaczyński, który w nagraniu 
opublikowanym na Tik Toku wytłuma-
czył, dlaczego jest za wprowadzeniem 
zakazu. Do akcji szybko przyłączyli się 
kolejni politycy. Też wzięliśmy w niej 
udział, publikując nagrania na naszych 
social mediach.
Zaangażowaliśmy też do akcji znane 
osoby, które od lat wspierają nasze 
działania. W wyzwaniu wzięli więc 
udział m.in. Maja Ostaszewska, Julia 
Kuczyńska, Marcin Dorociński, Zosia 
Zborowska, Sylwia Szostak, Leszek 

Stanek i Julia Kamińska.
Na reakcję osób związanych z przemy-
słem futrzarskim nie trzeba było długo 
czekać. Za pośrednictwem swoich 
i zaprzyjaźnionych mediów zaczęli 
rozpowszechniać nieprawdziwe dane 
na temat branży, m.in. w temacie 
zatrudnienia na fermach, generowanych 
wpływów do budżetu państwa czy 
liczby gospodarstw.
Na szczęście byliśmy na to przygoto-
wani, ponieważ od lat pozyskujemy 
rządowe informacje na temat tego 
przemysłu. Mogliśmy więc szybko 
prostować kłamstwa futrzarzy.
W obronę hodowców zwierząt futerko-
wych, szczególnie na Twitterze, aktyw-
nie zaangażował się poseł Konfederacji 
Krzysztof Bosak. Umówił się także 
z hodowcą Szczepanem Wójcikiem, 
którego można uznać za twarz polskie-
go przemysłu futrzarskiego, na wizytę 
na fermie. Nagranie z zapowiedzianej 
„kontroli” opublikowano na YouTube. 

WALKA 
W PARLAMENCIE 
Nic to jednak nie dało i 17 września 
Sejm przegłosował nowelizację ustawy 
o ochronie zwierząt. Nie przyszło 
to jednak łatwo. Po pierwszym czyta-
niu projektu trafił do Komisji Rolnic-
twa, która trwała całą noc. Braliśmy 
w niej udział, by monitorować, jakie 
zmiany chcą wprowadzić nieprzy-
chylni projektowi posłowie. Następ-
nego dnia odbyło się kolejne czytanie 
projektu i debata na temat zmian 
proponowanych przez nocną Komisję. 
Znalazło się wśród nich m.in. wydłu-
żenie okresu przejściowego dla ferm 
futrzarskich i wykreślenie zakazu ubo-
ju rytualnego. Na szczęście większość 
zmian odrzucono. Za procedowaniem 
dalej projektu nowelizacji ustawy 
opowiedziało się, ponad podziałami 
politycznymi, aż 356 posłów i posła-
nek! Przeciw było 75, a 18 wstrzymało 
się od głosu. 

Piątka  
dla  
zwierząt
Jeszcze na początku września nikt nie 
spodziewał się, że zakaz chowu zwierząt 
na futra będzie głosowany przez seJm. 
tymczasem minęło ledwie parę miesięcy, 
a o nowelizacJi ustawy o ochronie 
zwierząt mówi cała polska, z politykami 
na czele. 
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PROTESTY I PETYCJE
Po tym głosowaniu futrzarze zaczęli 
organizować protesty. Z początku nie-
zbyt liczne, z czasem przybrały jednak 
na sile. Na jednym z nich, podczas 
przemarszu w Warszawie, zaprezento-
waliśmy nasz baner, by obnażyć kłam-
stwa rozpowszechniane przez przemysł 
futrzarski.
Mniej więcej w tym czasie pojawił się 
też przy ulicy Chmielnej spory baner 
z cytatem prezydenta Andrzeja Dudy, 
który w 2015 r. w liście do przyja-
ciół zwierząt pisał: „jako Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej nie podpiszę 
żadnej ustawy, która by pogarszała 
los zwierząt, i podpiszę każdą ustawę, 
która ten los poprawi”. 
Choć kolejnym krokiem do wpro-
wadzenia zakazu było głosowanie 
w Senacie, następnym miało być pod-
pisanie lub odrzucenie projektu przez 
Prezydenta, a ten zaczął się wycofywać 
ze swoich słów z 2015 r. Dlatego wraz 
z Koalicją Dla Zwierząt, której jesteśmy 
członkiem, uruchomiliśmy skierowa-
ną do niego petycję, mając nadzieję, 
że prezydenta przekona głos większości 
obywateli.
Większość popiera zakaz. Pod petycją 
Vivy! i Stowarzyszenia Otwarte Klatki 
podpisało się już ponad 600 tys. osób. 
Badania opinii publicznej też nie po-
zostawiają wątpliwości: pod koniec 
września „Rzeczpospolita” opublikowa-
ła wyniki sondażu IBRIS. Za zakazem 
chowu zwierząt na futro w Polsce jest 

68,3 proc. Polaków. Co istotne, i co 
przeczy retoryce futrzarzy, aż 60 proc. 
mieszkańców wsi popiera zakaz.
W październiku wyszło też badanie 
opinii publicznej CBOS, które zlecili-
śmy wraz ze Stowarzyszeniem Otwarte 
Klatki. Ankietowani mieli odpowiedzieć 
na pytanie: Czy Pana(i) zdaniem Prezy-
dent Andrzej Duda powinien podpisać 
nowelizację ustawy o ochronie zwie-
rząt, nazywaną potocznie w mediach 
„piątką dla zwierząt”, której celem jest 
poprawa ochrony zwierząt w Polsce? 
Ponad połowa (56,6%) badanych 
odpowiedziała twierdząco, natomiast 
swój sprzeciw wobec uchwalenia 
proponowanej ustawy wyraziło jedynie 
18,7% ankietowanych. Okazało się też, 
że za zakazem jest większość wybor-
ców wszystkich największych partii 
politycznych. 
W czasie jak walczyliśmy o pozytywny 
głos Prezydenta, projekt trafił do Se-
natu. Odbyło się wysłuchanie stron 
społecznych, w którym też wzięliśmy 
udział. 
Projekt omawiano też na komisji 
ustawodawczej i rolnictwa. Senato-
rowie zgłosili łącznie 200 poprawek 
do projektu, w tym dodanie obowiąz-
ku czipowania psów, rekompensaty 
dla hodowców, wydłużenie okresu 
przejściowego dla ferm futrzarskich 
do 2,5 roku i dla uboju rytualnego 
do 5 lat, przy czym z zakazu uboju 
rytualnego wyłączono kurczaki. 
Osoby przeciwne ustawie zintensyfiko-

wały ataki. Podczas gdy aktywiści na-
szych grup lokalnych chodzili do biur 
poselskich i dziękowali posłom za 
oddanie głosu za projektem, druga stro-
na wywieszała na domach aktywistów 
banery ze szkalującymi ich hasłami 
i wylewała im pod oknami obornik. 
14 października odbyło się głosowanie 
w Senacie i… projekt nowelizacji usta-
wy o ochronie zwierząt przegłosowano 
ze wspomnianymi wyżej poprawkami. 
Za było 76 senatorów, przeciw 11, 10 
wstrzymało się od głosu.

NIEPEWNY LOS USTAWY
Mieliśmy nadzieję, że projekt szybko 
ponownie trafi do Sejmu, jednak nad 

ustawą zawisły czarne chmury. Zaczę-
to spekulować, że trafi do sejmowej 
zamrażarki. Na Twitterze rzecznik PiS 
zapewniła, że partia nie wycofuje się 
z „piątki dla zwierząt”, jednak nie pa-
dły żadne konkretne deklaracje.
Dlatego na początku listopada zorga-
nizowaliśmy w Warszawie – pod biu-
rem PiS na Nowogrodzkiej i Sejmem 
– wyświetlanie odezwy do posłów 
i cytatu Jarosława Kaczyńskiego 
na temat zakazu i ochrony zwierząt 
w Polsce.
Mamy jeszcze sporo pomysłów 
i na pewno nie spoczniemy, póki 
ustawa w nowej formie nie wejdzie 
w życie. 
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Obserwując, że społeczeństwo kry-
tycznie ocenia sprzedaż żywych karpi, 
Carrefour postanowił wycofać te ryby 
ze sprzedaży. Sieć zadeklarowała, że już 
w tym roku nie będzie można ich kupić 
w żadnym z marketów sieci, a od przy-
szłego roku do sklepów nie będą już 
trafiać żywe ryby.
– Bardzo cieszymy się z decyzji Carrefo-
ur – nie kryje radości Cezary Wyszyń-
ski, prezes Vivy! – To wspólny sukces 
sieci i fundacji. Od lat uświadamiamy 
konsumentów i sklepy, że sprzedaż 
żywych ryb powoduje cierpienie 
zwierząt, które w łatwy sposób można 
zmniejszyć. Z roku na rok obserwujemy 
coraz większe zaangażowanie zwykłych 
klientek i klientów sklepów w walkę 
ze złymi praktykami sprzedawców. 
To klienci nagrywają filmy i robią zdję-
cia w sklepach, interweniują u obsługi, 

wzywają policję i powiadamiają organi-
zacje społeczne o złym traktowaniu ryb 
w sklepach i na targowiskach. 
– Można śmiało powiedzieć, że to jed-
na z naszych kampanii, która anga-
żuje do działania najwięcej zwykłych 
obywatelek i obywateli – podkreśla 
nasza aktywistka Anna Plaszczyk. 
Zaangażowanie to potwierdzają badania 
CBOS, z których wynika, że aż 86% 
Polek i Polaków chce wprowadzenia za-
kazu sprzedaży żywych ryb bez wody 
(CBOS, marzec 2018).
W rozmowach z Carrefour w naszym 
imieniu brała również udział mecenas 
Katarzyna Topczewska. Podkreślała, 
że sprzedaż żywych ryb to nie tylko 
problem etyczny, ale także prawny. 
– W Polsce doszło do kuriozalnej sytu-
acji, w której ustawa o ochronie zwierząt 
zabrania przetrzymywania i transportu 

Sprawa Wojciecha Ch. i Jana W. 
trafiła na wokandę Sądu Rejono-
wego w Zakopanem niejako przez 
przypadek, ponieważ Tatrzański 

Park Narodowy zimą 2016 roku nie po-
wiadomił organów ścigania o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa znęcania nad 
końmi, choć przypadki te wykryła Straż 
Parku. 

– W 2016 roku nikt nie powiadomił 
o tych sprawach organizacji ochrony 
zwierząt, nie było żadnych zdjęć czy 
filmów wykonanych przez turystów 
– mówi mecenas Katarzyna Topczewska, 
która reprezentowała nas w tej spra-
wie – Ale do akt jednego z postepowań 
prokuratury w sprawie znęcania się 
nad końmi trafiły zestawienia kontroli 

Straży Parku na trasie do Morskiego Oka 
zawierające opis tych zdarzeń. Biegła są-
dowa lekarz weterynarii, analizując akta, 
uznała, że w przypadku koni o imionach 
Max, Shann i Okaz doszło do złamania 
przepisów ustawy o ochronie zwierząt. 
To właśnie w ten sposób dowiedzieliśmy 
się o tych sprawach – tłumaczy. 
Niemal dwa lata od czynu Prokuratura 
Rejonowa w Zakopanem wszczęła odręb-
ne śledztwo dotyczące znęcania nad tymi 
końmi. Postawione oskarżonym zarzuty 
dotyczyły wykorzystywania do pracy 
chorego konia z pękniętym kopytem oraz 
trzykrotnego pokonania trasy przez tę 
samą parę koni bez zapewnienia im odpo-
czynku i zmuszania ich do zbyt szybkiego 
biegu. W  rezultacie jeden z koni przewró-
cił się na trasie, nie był w stanie wstać 
i samodzielnie wrócić na dolny parking. 
Sąd Rejonowy w Zakopanem uznał obu 

mężczyzn za winnych znęcania się nad 
końmi, a w wyniku apelacji sprawa trafiła 
do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 
– Sąd utrzymał wyrok w mocy w całości 
– mówi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva! 
– W uzasadnieniu ustnym przyznał nam 
rację i argumentował, że wiodącym za-
miarem skazanych mężczyzn był zarobek, 
a wynikające z tego zachowania były bez-
sprzecznie związane z bólem i cierpieniem 
u wykorzystywanych do pracy koni.
Zgodnie z już prawomocnym wyrokiem 
każdy ze skazanych musi zapłacić 1600 zł 
grzywny oraz 1500 zł nawiązki. – Choć 
domagaliśmy się wyższej kary i tak jeste-
śmy zadowoleni, że do skazania doszło 
– mówi Anna Plaszczyk – To pierwszy 
w historii prawomocny wyrok skazujący 
za znęcanie się nad końmi z Morskiego 
Oka. Mam nadzieję, że nie ostatni – 
dodaje. 

żywych ryb w warunkach niezgod-
nych z ich potrzebami biologicznymi, 
a Główny Lekarz Weterynarii instrukcją 
wewnętrzną dla swoich inspektoratów, 
wbrew logice, aktualnej wiedzy nauko-
wej oraz stanowi prawnemu, dopuścił 
sprzedaż żywych ryb bez wody – mówi 
mecenas Katarzyna Topczewska.
Wycofanie się kolejnej sieci ze sprzeda-
ży żywych karpi to niestety nie koniec 
naszej walki. Instrukcja Głównego 
Lekarza Weterynarii wciąż stanowi 
dla sprzedawców wystarczającą pod-
stawę do postępowania wbrew logice 
i ustawie o ochronie zwierząt, która 
nakazuje zapewnienie zwierzętom 
warunków bytowania zgodnych z ich 
naturalnymi potrzebami gatunkowymi. 
Nie ulega wątpliwości, że naturalnym 
środowiskiem bytowania ryb jest woda, 
bez której nie są w stanie funkcjono-

wać, a co za tym idzie – pozbawione 
jej przez nawet krótki czas odczuwają 
ból i cierpienie.

Carrefour wycofuje karpie

Fiakrzy  
z Morskiego 
Oka skazani

carrefour wycofał się ze sprzedaży żywych karpi. od tego roku nie będzie ich 
można kupić w żadnym markecie sieci. to efekt wieloletnich rozmów prowadzonych 
z siecią przez ViVę i inne organizacJe społeczne. głos społeczeństwa, które od lat 
domagało się zakazu sprzedaży żywych karpi, został wysłuchany.

to pierwszy taki wyrok w sprawie koni 
z morskiego oka. dwóch mężczyzn 
zostało prawomocnie skazanych za 
znęcanie nad swoimi końmi, do którego 
doszło zimą 2016 roku. sąd okręgowy 
w nowym sączu argumentował, 
że głównym celem mężczyzn był zysk. 
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Podczas pierwszego lockdownu 
przez półtora miesiąca do schro-
niska nie mogli przyjeżdżać 
wolontariusze. Tęskniły za nimi 

zwierzaki, brakowało energii wolonta-
riackich weekendów, wspólnej pracy 
i emocji. Jednym słowem: pustka.
Pracownicy, przy dodatkowo wprowa-
dzonej pracy zmianowej, próbowali zro-
bić wszystko, aby zwierzakom nie było 
gorzej, m.in. zaczęli wyprowadzać psy 
na spacer kosztem innych zadań.
Większym zainteresowaniem cieszyły 
się adopcje. Ludzie chcieli mieć psy 
i dzięki nim powód, aby wyjść na spacer. 
Zadaniem naszej koordynatorki adopcji 
było sprawdzenie, aby psy nie trafiły 
do domów, które kierowały się tylko wła-
snymi potrzebami i zwierzęta nie wróciły 
do schroniska, bo „znudziły się, trzeba 
było wrócić do pracy”. Na szczęście nasz 
proces uniemożliwia wydanie psów 
do przypadkowych ludzi, także nie odno-
towaliśmy żadnych zwrotów z adopcji.
Lockdown spowodował, że część wo-
lontariuszy już nie wróciła do zwierząt 
po zluzowaniu restrykcji. Być może 
ludzie przywykli do swojego nowego 
życia, w którym nie było już miejsca 
na cotygodniowy wypad poza miasto 
do Korabiewic. Taka sytuacja dotknęła 
też inne znane nam schroniska.
Oczywiście największym problemem 
dla Korabiewic, który został wywołany 
przez Covid, był spadek wsparcia finan-
sowego i rzeczowego. Ludzie, tracąc pra-
cę i żyjąc w niepewnych czasach, zaczęli 
zaciskać pasa. To zrozumiałe. W tym 
roku wypadło nam też 95% (co roku od-
wiedzało nas 20-30 grup) wolontariatów 

grupowych, w tym pracowniczych. Wo-
lontariaty pracownicze to nie tylko grupa 
pracowników z firm, która wpadała 
i robiła bardzo konkretne zadania od razu 
przynoszące korzyści dla zwierząt, 
np. remont domków i bud dla psów. Wo-
lontariaty pracownicze to też wsparcie 
finansowe i rzeczowe – były kupowane 
narzędzia, artykuły remontowe czy inne 
rzeczy potrzebne w schronisku. W tym 
roku odczuliśmy ogromny brak dużych, 
zorganizowanych grup.
W tym roku w Korabkach nie było ani 
jednego dnia otwartego, w tym bardzo 
ważnego Dnia Dziecka. Dni otwarte są 
dla nas bardzo istotne, ponieważ chcemy 
pokazywać, jak funkcjonujemy i jak 
wspaniałe mamy zwierzęta. Chcemy też 
pokazywać, jak dzięki wsparciu zmienia 
się schronisko, chcemy edukować.
Właśnie, w tym roku również nie pojawi-
ły się wycieczki szkolne. Nie było koziej 
jogi. Było zdecydowanie mniej szkoleń 
wewnętrznych. Schronisko jakby przesta-
ło żyć pełnią swoich możliwości.

CO BĘDZIE DALEJ 
ZE SCHRONISKIEM? 
Nie wiemy. Po raz pierwszy od 2012 
roku – nie wiemy. A włożyliśmy 
w nie tyle serca. Chcieliśmy stworzyć 
modelową placówkę. Czy te marzenia się 
nie zrealizują?
Mówimy, że marzenia to rzeczywi-
stość w czasie przyszłym. Niestety, 
po raz pierwszy nie wiemy, co ona 
przyniesie.
Choć każdemu z Was jest teraz ciężko, 
prosimy o pomoc. 
Co miesiąc opieka nad zwierzętami 
pochłania obecnie ponad 130 000 zł. Psy, 
koty, konie, kozy, owce, świnie, krowy, 
lisy, kury – 300 zwierząt – ich los jest 
w Waszych rękach. Prosimy o symbolicz-
ne wsparcie, np. 3 zł, abyście nie odczuli 
ich braku na koncie i mogli sami prze-
trwać ten czas.
3 zł to 1 minuta funkcjonowania 
schroniska.

DLACZEGO WARTO NAS 
WSPIERAĆ?
Ponieważ pieniądze wydajemy w najlep-
szy możliwy sposób, co widać w po-
ziomie opieki oraz stałym rozwoju pla-
cówki. Wiemy, że na wszystko, w tym 
na Wasze zaufanie, musimy zapracować. 
Co roku pozytywnie przechodzimy 

audyt finansowy jako fundacja, co jest 
wynikiem dbałości o faktury, umowy 
i rozliczenia. Za każdy rok przedstawia-
my sprawozdanie.

ZMIANY OD 2012 ROKU
Schronisko ma długą historię. Wcześniej 
placówka była zarządzana przez ludzi, 
dla których los ponad 600 zwierząt 
nie miał znaczenia. Były głodzone, bite, 
rozmnażane, zapomniane.
Od czasu zajęcia się placówką w 2012 
roku stawiamy ją na nogi, nie tylko 
opiekując się zwierzętami i szukając im 
dobrych domów, ale również remontując 
schronisko i inwestując jego w rozwój, 
by móc dać możliwie najlepsze warunki 
podopiecznym: bezpieczne i wygodne 
boksy, domki, budy czy wybiegi. Obecnie 
pod opieką schroniska jest 300 zwierząt 
różnych gatunków. To nie tylko psy 
i koty, ale też konie, kozy, owce, świnie, 
krowy, lisy, kury. Były też niedźwiedzie, 
wilk, karp czy wrona.

SPOSÓB 
FINANSOWANIA
Schronisko utrzymuje się od samego po-
czątku z datków ludzi. Nie mamy stałego 
wsparcia od gmin. Koszty miesięczne 
obecnie to ok. 130 tys. zł. Tak jak się 
domyślacie, jest to ciągła żebranina...

POZIOM OPIEKI
Zwierzęta są karmione dobrej jakości kar-
mą. Te chore otrzymują karmę potrzebną, 
aby wyzdrowiały. Zwierzęta leczymy bez 
względu na koszty – nawet u specjalistów 
w Warszawie. Opieka nad zwierzętami 
jest sprawowana według dwóch zasad: 
„W Korabiewicach nie da się nie istnieje” 
oraz „Korabiewickie zwierzęta nie są w ni-
czym gorsze od zwierząt posiadających 
dom”. Ten poziom opieki jest możliwy 
dzięki pieniądzom od darczyńców.

ADOPCJE
Chcemy, aby zwierzęta trafiały do świa-
domych, odpowiedzialnych domów, gdzie 
opieka będzie lepsza niż w schronisku. 
Stąd od samego początku istnieje proces 
adopcyjny weryfikujący kandydatów. 
Pomagamy także w adaptacji do nowych 
warunków. 

LUDZIE
Stawiamy na ludzi. To w ich rękach – do-
słownie – jest życie zwierząt. Pracownicy 

to pasjonaci, kochający zwierzęta, zwraca-
jący uwagę na najmniejsze oznaki zmiany 
stanu zdrowia. To też ludzie szanujący 
powierzone mienie. Wiedzą, że wszystko, 
co jest w schronisku, pojawiło się w nim 
dzięki dotychczasowemu zaangażowaniu 
darczyńców.
Ogromną rolę ma wolontariat indywidu-
alny. Wolontariusze zajmują się promocją 
zwierząt, szkoleniem ich, a także wspiera-
ją pracę w schronisku. 
Schronisko to miejsce odwiedzin wycie-
czek szkolnych (wierzymy w edukację 
jako narzędzie zmiany postaw ludzi, 
którzy będą kiedyś mieć pod opieką 
zwierzaki) i zorganizowanych grup 
wolontariatu pracowniczego. Co roku 
organizujemy Dzień Dziecka – imprezę 
mającą edukować najmłodszych. Organi-
zowane są też inne dni otwarte. Jesteśmy 
otwarci na ludzi z zewnątrz i chcemy, aby 
pokochali Korabki tak jak my.
Pamiętaj, to wszystko, co dzieje się 
w schronisku, jest możliwe dzięki 
ludziom. Bądź jednym z nich i stań się 
częścią marzeń o wyjątkowym miejscu. 

WESPRZYJ JUŻ TERAZ.
Jeśli chcesz się z nami skontaktować, masz 
pytania lub pomysły - dzwoń 601 433 468
lub pisz irena@viva.org.pl

Więcej o nas na:
Główny profil na Facebooku  
www.facebook.com/Schronisko.w.Kora-
biewicach/ 
Dołączcie też do naszej grupy  
www.facebook.com/groups/fotokorabie-
wice/
Instagram @schronisko
Web www.schronisko.info.pl
YT www.youtube.com/user/schronkora-
biewice

Schronisko w Korabiewicach 
w czasach Covidu
dla schroniska w korabiewicach prowadzonego przez fundacJę ViVa! przyszły 
ciężkie czasy. nie wiemy, co będzie daleJ. od pierwszego lockdownu wciąż zmagamy 
się z kryzysem.
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w tym antybiotyków, co skutkuje 
coraz szerszą antybiotykoopornością 
wśród ludzi. Powszechnie wiadomo, 
że nie wyleczymy wirusa antybioty-
kiem, jednak nie mamy pewności, czy 
jakaś nowopowstała w warunkach 
intensywnej hodowli bakteria nie za-
grozi nam niebawem jeszcze bardziej 
niż koronawirus. 
Przemysł mięsny to siła napędowa 
ciężkich i przewlekłych chorób. 
Przedstawiciele środowisk medycz-
nych i dietetycznych apelują do konsu-
mentów, aby zainteresowali się dietą 
roślinną i tak się szczęśliwie dzieje. 
Według redaktora naczelnego The Bri-
tish Medical Journal, dieta jest główną 
przyczyną schorzeń powodujących 
poważne powikłania po przebyciu 
COVID-19, ale może im również zapo-
biegać. Zaleca się spożywanie większej 
ilości owoców, warzyw, roślin strącz-
kowych i produktów pełnoziarnistych, 
a mniejszej ilości czerwonego mięsa 
i przetworzonej żywności, aby ograni-
czyć skutki wirusa i jego kolejne fale. 

ROŚLINNA OBFITOŚĆ 
WYBORU
Zainteresowaniu dietą roślinną z pew-
nością sprzyja ilość wegańskich za-
mienników dla mięsa i nabiału, która 
w ostatnich latach zalała rynek. Dzięki 
temu nie są to już produkty niszowe, 
dostępne jedynie w specjalistycznych, 
wegańskich, ekologicznych sklepach, 
lecz na dobrą sprawę wszędzie. Popu-
larne sieci supermarketów mają swoje 
własne linie wegańskich produktów. 
W dyskontach znajdziemy całe działy 
z wegańską żywnością, a na półkach 
burgery, kiełbaski, klopsy, pierogi, sery 
czy jogurty. 
Weganizm przestał być synonimem 
fanaberii wielkomiastowych, a stał 
się świadomym wyborem dostęp-
nym na każdą kieszeń, niezależnie 
od miejsca zamieszkania. Wyborem, 
który jest nie tylko bardziej etyczny 
i przyjazny środowisku, lecz przede 
wszystkim – zwłaszcza w dobie 
pandemii – mogącym realnie wesprzeć 
nasze zdrowie i wspomóc ewentualną 
walkę z chorobą. 

Rok 2020 nie należał do ła-
twych. Epidemia COVID-19 
i związane z nią obostrzenia, 
izolacja, strach przed zacho-

rowaniem, lęk o naszych najbliższych 
czy obawy o utratę posady w pracy 
przekładały się na nasze ogólne 
samopoczucie. Czy cała sytuacja miała 
wpływ na coś jeszcze? Czy możemy 
z niej wyciągnąć jakieś pozytywy? 

WZROST 
ZAINTERESOWANIA 
DIETĄ ROŚLINNĄ
Jeśli możemy w ogóle mówić o jakich-
kolwiek plusach będących efektem 
pandemii, to z pewnością zaliczy 
się do nich to, że zaczęliśmy zwra-
cać większą uwagę na to, co jemy. 
Okazuje się, że od czasu rozpoczęcia 
pandemii dieta roślinna bije rekordy 
popularności i zainteresowanie nią 
stale rośnie – nie tylko w Polsce, ale 
na całym świecie. Można to zauważyć 
na różnych obszarach – od zapytań 
w wyszukiwarce Google po zamówie-
nia przez aplikacje oferujące jedzenie 
na wynos. Według serwisu Uber Eats 

liczba zamówień wegańskich potraw 
przez Polaków w ciągu ostatnich 
trzech lat wzrosła aż pięciokrotnie! 
Szacuje się, że w trakcie pandemii ok. 
40% Polaków zmieniło swoje nawyki 
żywieniowe, z czego co czwarta osoba 
ograniczyła spożycie mięsa i wdrożyła 
do diety jego roślinne zamienniki.
W obawie o swoje zdrowie oraz 
chcąc uchronić się przed wirusem, 
zaczęliśmy dostrzegać rolę tego, co 
jemy w budowaniu i wzmacnianiu 
odporności. Na początku pandemii 
na stronie Państwowej Akademii Nauk 
pojawił się nawet artykuł opracowa-
ny przez immunologów, w którym 
zaznaczono, że zaleca się przejście 
na dietę roślinną i unikanie surowego 
mięsa i mleka. 

PATOGENY 
W HODOWLACH
Tu pojawia się kolejny pozytyw, mia-
nowicie coraz częściej i głośniej mówi 
się o wpływie hodowli przemysłowej 
na rozwój chorób u ludzi. O tym, 
że w warunkach przemysłowych pato-
geny mają idealne możliwości rozwoju 

i rozprzestrzeniania i że koronawirus 
tak naprawdę jest jednym z wielu tzw. 
organizmów zoonotycznych, czyli 
takich, które przenoszą się ze zwierząt 
na ludzi. Podejrzewa się, że źródłem 
koronawirusa były „mokre targi” 
w Azji. To tam zdiagnozowano tzw. 
pacjenta zero. Epidemię SARS w roku 
2003 także wywołał koronawirus, 
a jego źródłem były prawdopodobnie 
również mokre targi i sprzedawane 
na nich dzikie zwierzęta. 
Czy po roku 2003 coś się zmieniło? 
Niestety nie i może właśnie dlatego 
mamy teraz do czynienia z kolejną 
pandemią. Teraz specjaliści od zdrowia 
publicznego i naukowcy są jednak 
zgodni: należy zakazać istnienia mo-
krych targów, żeby zapobiec kolejnym 
pandemiom, które mogą być jeszcze 
bardziej tragiczne w skutkach. Ponadto 
należy zastanowić się nad modelem 
żywienia, ponieważ obecny skutkuje 
nie tylko postępującymi w zastraszają-
cym tempie zmianami klimatycznymi, 
lecz również poważnymi konse-
kwencjami zdrowotnymi. Pomijając 
same warunki hodowli czy mokrych 
targów, hodowla przemysłowa wiąże 
się z ogromnym zużyciem leków, 

Czy koronawirus 
zreformuje system 
żywnościowy?
czy pandemia może być przyczyną zreformowania naszego 
systemu żywnościowego i tego, Jak wygląda nasz codzienny 
Jadłospis?
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On jest zupełnie zimny, 35 
stopni, hipotermia. W obu 
prawych łapach nie ma 
czucia – mówi lekarka, 

jedną ręką trzymając termometr, a drugą 
starając się zasłonić usta i nos, żeby 
nie zwymiotować od wszechogarniają-
cego fetoru, który unosi się w gabinecie. 
Nic dziwnego, że się wychłodził prawie 
na śmierć, leżąc na betonie, w styczniu, 
w kałuży własnego moczu – kontynuuje 
kobieta, tym razem próbując znaleźć 
na łapie jedną z zapadniętych z wynisz-
czenia żył, żeby założyć wenflon i po-
dać ciepłą kroplówkę. Duży owczarek 
wygląda jak szkielet obciągnięty skórą. 
Po czterdziestu minutach kroplówka 
zaczyna działać. Pies jakby odzyskuje 
świadomość, temperatura wzrasta. Wo-
lontariuszki zaczynają myć jego brudną 
sierść, a to, co spływa z psa, przypo-
mina szambo. Spod skorupy brudu 
wyłaniają się rany i odleżyny. Logiczne 
pytanie – skąd się wziął? Kto do tego 
dopuścił? 
Tego samego dnia, dwie godziny 
wcześniej, do Fundacji Viva! dzwoni 
przerażona kobieta z warszawskiej 
Woli. Była na spacerze w parku i nagle 
usłyszała, że z terenu pobliskiej firmy 
dochodzi przeraźliwy skowyt psa. Taki, 
którego nie można pomylić z niczym 
innym – dźwięk agonii. Na miejsce jadą 
wolontariuszki z grupy interwencyjnej 
Fundacji Viva! i zastają tam potworny 
widok. Owczarek wyje, próbuje wstać, 
betonowe podłoże kojca pokrywają feka-
lia. Sądząc po ich ilości, musiał tak leżeć 
od dawna. Do miski z wodą pies nie jest 
w stanie sięgnąć. 

Już po tygodniu Tajger, bo takie dostał 
imię, nabiera sił i odzyskuje kontakt 
z rzeczywistością. Niestety cały czas 
nie może stać o własnych siłach. Daleko 
idące zaniedbania zrobiły swoje. Zadbane 
psy w jego wieku biegają za piłką, a on 
spędzał starość w betonowym kojcu. 
To nie są warunki dla starego owczarka. 
Kasia, jedna z wolontariuszek, które ura-
towały Tajgera, bierze go do domu. Pies 
dostaje ciepłe posłanie, masaże, przemy-
wanie ran, rehabilitacje, konsultacje z wie-
loma lekarzami, leki, suplementy i dobre 
pożywienie. Niestety na powrót do pełni 
sił nie ma szans. Od ciągłego leżenia stan 
się pogarsza i można podjąć tylko jedną 
słuszną decyzję.
Właściciel, który w momencie interwen-
cji nie znalazł na swoje postępowanie 

żadnych wyjaśnień, otrzymuje natomiast 
niedługo później zarzuty karne i czeka go 
proces o znęcanie nad zwierzęciem. Przed-
stawiciele Fundacji będą w tym procesie 
uczestniczyć i bez wątpienia doprowadzą 
do skazania mężczyzny.

MILIONY ALBO I WIĘCEJ... 
ROBAKÓW
Ten kot się gdzieś schował w tym miesz-
kaniu, a tam są tony śmieci i nie wiem, 
jak wy go tam znajdziecie – mówi 
pracownik administracji osiedla na war-
szawskim Ursynowie, kiedy prowadzi 
inspektorów z grupy interwencyjnej Vivy! 
na drugie piętro. Przodem idą policjanci. 
Po drodze relacjonują, że w mieszkaniu 
jeszcze do niedawna mieszkały dwie ko-
biety – matka i córka. Trzy dni temu coś 
się wydarzyło i matkę w ciężkim stanie 
zabrało pogotowie, a córka trafiła do aresz-
tu. Z mieszkania zabrano też cztery koty, 
ale został jeszcze jeden, ponieważ schował 
się wśród ton śmieci, które jedna z kobiet 
kompulsywnie znosiła do lokalu. Śmieci 
to w tej sytuacji tylko część problemu. 
Kiedy drzwi do mieszkania się otwierają, 
wszystkich uderza fetor, jakby ktoś nagle 
otworzył nagrzany upałem, pełny śmiet-
nik. Do takich zapachów inspektorzy 
Vivy! już w miarę przywykli. Gorsze jest 
to, co rusza się wewnątrz. Miliony albo 
i więcej robaków. Żeby wejść do środka, 
inspektorzy muszą założyć kombinezo-
ny pożyczone od pracowników firmy 
dezynsekcyjnej, bo robaki są wszędzie. 
Spadają z sufitu, wchodzą na człowieka. 

W 2020 roku nadal 
ratowaliśmy zwierzęta
grupa interwencyJna fundacJi ViVa! działa od 2010 roku, ratuJąc zwierzęta, których 
życie i zdrowie Jest zagrożone. członkowie grupy podeJmuJą kilkaset interwencJi 
i wciąż trafiaJą na sytuacJe, Jakich mimo doświadczenia nigdy wcześnieJ nie widzieli. 

W mieszkaniu właściwie nie ma jak się 
poruszać, bo śmieci są w każdym miejscu 
i trzeba się na nie wspiąć, żeby w ogóle 
przekroczyć próg. Kota udaje się wydobyć 
dopiero po kilku godzinach, kiedy wcho-
dzi do rozstawionej klatki-łapki. Kotka 
od razu trafia do lecznicy, gdzie podczas 
badania z ucha wychodzi jej… robak. Jest 
wychudzona i skrajnie zaniedbana. 

BEZSILNOŚĆ
– Zajęlibyście się tymi przypadkami, gdzie 
naprawdę się dzieje coś złego – mówi 
inspektor weterynarii do wolontariu-
szy Fundacji Viva!. Aktywiści wezwali 
go na interwencję, kiedy zauważyli, 
że na farmie krów jeden z pracowników 
bije i kopie zwierzę, które leży i nie może 
się podnieść. To naturalna konsekwencja 
produkcji mleka – krowa rodzi cielęta, 
które są jej zabierane, żeby ludzie mogli 
pić jej mleko. Kiedy laktacja się kończy, 
krowa znowu jest zapładniania, znowu ro-
dzi cielaka i znowu cielak jest jej zabierany 
zaraz po porodzie i zabijany na cielęcinę. 
Po którymś z kolei takim cyklu krowa jest 
już tak wyniszczona, że po następnym 
porodzie zwyczajnie słabnie i nie może 
wstać. Inspektor weterynarii, który zjawił 
się na miejscu, stwierdził, że krowa ma 
zapewnione wszelkie potrzeby i obiecał, 
że będzie leczona. Wolontariusze dalej 
obserwują to miejsce. Krowa leży jeszcze 
dwa dni, nie ma wody do picia ani żadnej 
ściółki, na której byłoby jej bardziej mięk-
ko. Inspekcja Weterynaryjna nie odpo-
wiada na pytania, a postępowanie karne 
trwa już ponad pół roku, jak na razie bez 
efektu. Ratowanie zwierząt takich jak psy 
czy koty wygląda zupełnie inaczej niż 
pomaganie zwierzętom gospodarskim, 
których cierpienia odpowiedzialne instytu-
cje zdają się nie dostrzegać.
Interwencje to nie tylko działania w te-
renie, straszne widoki i fizyczny ratunek. 
Większość działań ma swój dalszy ciąg. 
W postępowaniu karnym sąd orzeka 
o winie, ale na każde zwierzę uratowane 
interwencyjnie organizacja musi też uzy-
skać decyzję administracyjną wydawaną 
przez samorząd po przeprowadzeniu 
postępowania. Takie postępowania to nie-
zliczone pisma oraz dojazdy na rozprawy 
i zeznania, jednak każdy wyrok skazujący 
sprawcę to nie tylko sprawiedliwość 
w tym konkretnym przypadku, ale też 
mały krok do wprowadzenia systemo-
wych zmian dla dobra zwierząt.
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Pod koniec wakacji w Łodzi przy 
ulicy Piotrkowskiej 217 powstał 
pierwszy w Polsce mural prze-
ciwko tresurze zwierząt w cyr-

kach. Jego autorką i wykonawczynią 
jest łódzka artystka Zuzanna Milewska. 
Kampanię antycyrkową kontynuowali-
śmy na kilkunastu citylightach na łódz-
kich przystankach. Zarówno mural, jak 
i citylighty przedstawiają zwierzęta, któ-
rych pozy tworzą napisy HELP i STOP. 
Widzimy kolorowe postaci tygrysa, 
lwa, niedźwiedzia, słonia i krokodyla, 
które specjalnie są bardzo kolorowe, 
żeby przyciągnąć uwagę przechod-
niów, w tym dzieci. Mimo że artystka 

użyła dużo na pozór wesołych kolorów, 
widać, że zwierzęta mają bardzo smutne 
miny odzwierciedlające ich cierpienie 
w cyrkach.
Od lat walczymy o wprowadzenie 
zakazu wykorzystywania zwierząt 
w cyrkach na terenie Polski. Sezon cyrko-
wy trwa od lutego do listopada. Wtedy 
cyrki odwiedzają ok. 250 miejscowości. 
Objazdowa działalność cyrków sprawia, 
że nadzór nad nimi jest pozorny. Zakazu 
wykorzystywania zwierząt w cyrkach 
chce już ponad 370 000 Polek i Polaków, 
którzy podpisali naszą petycję w tej 
sprawie.

AUTOBUS DLA ZWIERZĄT 
NA GÓRNYM ŚLĄSKU 
I MURAL W SZCZECINIE 
W ramach kampanii Stopklatka stwo-
rzyliśmy dwa outdoorowe projekty: 
autobus dla zwierząt oraz mural poświę-
cony prawom zwierząt. Obie nietypowe 
reklamy udało nam się sfinansować 
dzięki darczyńcom i darczynkom, którzy 
wsparli nasze zbiórki internetowe. Dzię-
kujemy wszystkim za przekazane datki!
Filmując na obrzeżach polskich miast 
ciężarówki transportujące zwierzęta 
do rzeźni, wpadliśmy na pomysł, że taki 
widok powinno się pokazać w centrum 
miasta. Stworzyliśmy autobus dla zwie-
rząt, czyli całopowierzchniową reklamę 
na autobusie miejskim, która wyglądała 
jak ciężarówka klatkowa przewożąca 

kury. Projekt graficzny przygotowała 
dla nas Kaja z Poster & sons. Autobus 
jeździł przez trzy miesiące na linii 23 
od Katowic przez Chorzów i Rudę 
Śląską aż do Zabrza, dając do myślenia 
mieszkańcom i mieszkankom miast 
oraz promując kampanię Stopklatka. 
Reklama na autobusie w przestrzeni 
miejskiej była widoczna dla wszystkich 
uczestników ruchu, pieszych, rowerzy-
stów i kierowców. Przemierzała setki 
kilometrów dziennie, dzięki czemu miała 
duży zasięg oddziaływania. Dodatkowo 
wykonaliśmy dokumentację fotogra-
ficzną i filmową, dzięki czemu projekt 
zaistniał w internecie, zwiększając zasięg 
akcji. Krótka relacja video z muzyką 
Moby'ego dostępna jest na Facebooku 
kampanii i naszym kanale Youtube. 
W Szczecinie powstał mural kampanii 
Stopklatka, który został zaprojektowany 
i perfekcyjnie wykonany przez Tattoo 
Szelest. Dzięki zbiórce internetowej 
„Kup spray dla zwierząt” udało się 
zebrać fundusze m.in. na farby do ma-
lowania. Ludzie chętnie wpłacali 20 
złotych na kolejne puszki sprayów, 
żeby stworzyć graffiti o tematyce praw 
zwierząt. Dwóch grafficiarzy tworzyło 
mural przez kilka dni. Praca artystów 
bazuje m.in. na zdjęciach zwierząt, które 
uwieczniliśmy podczas prowadzenia 
śledztw na fermach i dokumentując 
transport zwierząt do rzeźni. Mural 
wciąż zwraca uwagę na los zwierząt, 
trafia z przekazem do przypadkowych 
przechodniów i reklamuje stronę 
internetową kampanii Stopklatka, gdzie 
znajdują się filmy pokazujące rzeczywi-
stość zwierząt w Polsce oraz informacje 
o naszych działaniach. 
Nasze graffiti znalazło się również 
na szlaku miejskiej przewodniczki, która 
oprowadza po szczecińskich muralach.

NOWA KAMPANIA – 
WEGE DLA KLIMATU
W ramach dwóch kampanii Fundacji 
Viva! – Zostań Wege i Stopklatka – uru-
chomiliśmy działania pod nazwą Wege 
dla klimatu, które bezpośrednio są zwią-
zane z wpływem chowu przemysłowego 
na zmiany klimatu. Zaplanowaliśmy 
akcje uliczne w dwudziestu polskich 
miastach. Działania te mają charakter 

edukacyjny i promują dietę roślinną jako 
najlepszy wybór w trosce o przyszłość 
planety oraz żyjących na niej ludzi 
i milionów gatunków.
W październiku zrealizowaliśmy 
pierwszą serię akcji. Wege dla klimatu 
odwiedziło Piotrków Trybunalski, Łódź, 
Toruń, Bydgoszcz, Poznań i Szczecin. 
Aktywistki i aktywiści, trzymając 
plansze, prezentowali za pomocą obra-
zów, jak przemysłowy chów zwierząt 
i ogromny popyt ludzkości na mięso 
i produkty odzwierzęce wpływają 
na środowisko i klimat. Akcje dotarły 
do kilku tysięcy przechodniów i cieszyły 
się zainteresowaniem mediów. Taka 
forma przekazu trafia do ludzi – bardziej 
zainteresowane osoby szczegółowo 
oglądały plansze i zapisane na nich 
fakty klimatyczne, inne przyglądały się 
z oddali, możliwe, że pierwszy raz usły-
szały o związku diety opartej na mięsie 
z dewastacją naszej planety. Do akcji 
dołączały nawet starsze panie z dziećmi 
i wiele młodych osób, w końcu to ich 
przyszłość jest najbardziej zagrożona. 
Także ulotka Wege dla klimatu została 
wydrukowana na papierze w 100% 
pochodzącym z recyklingu – w środku 
zawiera plakat zaprojektowany przez 
artystkę Kaję Deptę-Kleśtę, przedstawia-
jący dostępne dla prawie wszystkich 
remedium na problemy naszej planety 
– dietę roślinną. Z niecierpliwością cze-
kamy na drugą serię akcji i odwiedziny 
naszych kampanii w kolejnych miastach.

Na ulicach polskich miast 
– dla zwierząt i klimatu!
w dobie pandemii zdecydowaliśmy się na nowe rodzaJe aktywności w przestrzeni 
publiczneJ – zwróciliśmy uwagę mieszkańców kilku dużych miast na problematykę 
praw zwierząt i globalnego ocieplenia. powstały murale, po śląsku Jeździł specJalny 
autobus, przystanki w łodzi ozdobiły citylighty, Jesienią ruszyła nowa kampania – 
wege dla klimatu. 
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W 2010 roku weganom 
nie było w Polsce ła-
two. Od tego czasu wie-
le zmieniło się na lep-

sze. Pierwsze teksty w „Vege” były 
całkowitą awangardą. Dziś z przyjem-
nością donosimy naszym czytelnikom 
o roślinnych nowościach na rynku. 
Zarówno dieta roślinna w Polsce, jak 
i tematy praw zwierząt i ochrony 
klimatu zyskały w ostatniej dekadzie 
na popularności i weszły do szerokiej 
społecznej debaty.

CZAS I ENERGIA 
Przez ten czas kilkukrotnie zmieniał 
się skład redakcji i nazwiska osób 
współtworzących „Vege”. Niektórzy 
z autorów, jak choćby Jola Słoma i Mi-
rek Trymbulak z trójmiejskiego Atelier 
Smaku, piszą dla nas od samego począt-
ku. Nie zmienił się również redaktor 
naczelny. Maciej Weryński niezmiennie 
ma magazyn pod swoimi skrzydłami:
– 10 lat (teraz już trochę więcej) 
w jednym projekcie to naprawdę dużo. 
Z pierwszego składu redakcji zostałem 
już tylko ja i dyrektor artystyczny 
Gerard Zieliński. Autorów, którzy są 
z nami od pierwszego numeru, jest 
troje – Xavier Bayle i duet kulinar-
ny Jola Słoma i Mirek Trymbulak. 
U nas się nie zarabia, więc jeśli ktoś 
nie ma bogatego męża lub bogatej 
żony, to musi zadbać o swoje sprawy 
i po jakimś czasie przestaje mu starczać 
czasu i energii na pracę po godzinach 
dla „Vege” – redaktor naczelny komen-
tuje dziesiąte urodziny magazynu – Ro-
zumiem to i jestem wdzięczny wszyst-
kim, którzy oddawali nam swój czas 
i energię, niektórzy przez lata. Bo u nas 
pracuje się z poczucia misji, a jest nią 
sprawa zwierząt. Kiedy już jest bardzo 
źle, wszyscy jesteśmy bardzo zmęczeni 

albo zniechęceni, przypominam sobie 
np. list od bibliotekarki z małej gminy, 
która napisała, że „Vege” należy do naj-
popularniejszych pism wśród młodych 
korzystających z czytelni. Albo historię 
innej czytelniczki, która opowiadała, 
że kupiła „Vege”, bo na okładce był 
Paul McCartney. Przeczytała najpierw 
artykuł o nim i jego zaangażowaniu 
dla zwierząt, potem resztę numeru 
i pomyślała, że rzeczywiście nie po-
winno się zjadać zwierząt. Od tej pory 
zaczęła nas czytać i najpierw przestała 
jeść mięso, a potem nabiał. Dla takich 
chwil warto było poświęcić 10 lat!

PO PIERWSZE: 
ZWIERZĘTA
Natomiast Anna Zielińska, wiceprezes 
Fundacji Viva!, wspomina: Odkąd 
„Vege” trafiło w nasze ręce, pierw-
szy numer pod naszym wydaniem 
przeszedł gruntowną metamorfozę 
zarówno kadrową (do tworzenia maga-
zynu zaangażowaliśmy zupełnie nowy 

zespół), jak i graficzną – zmieniony zo-
stał layout gazety, format wydawniczy, 
a także kwestie pracy redakcji. Tema-
tyka magazynu zawsze była dla mnie 
osobiście bardzo ważna – sama jestem 
weganką, a wcześniej, od 1996 roku, 
wegetarianką. Zatem w sposób natural-
ny ta tematyka wpisywała się w moje 
zainteresowania.

WIELKIE PLANY 
URODZINOWE
Nasze dziesiąte urodziny mieliśmy 
świętować z przytupem: planowali-
śmy serię ciekawych eventów łącznie 
z przyznaniem nagrody Grand Prix, 
która miała powędrować do Olgi Tokar-
czuk, polskiej noblistki z 2019 roku. 
Niestety już wiosną plany pokrzyżo-
wała pandemia koronawirusa, która 
sprawiła, że zarówno Ogólnopolski 
Tydzień Wege, jak i tydzień urodzi-
nowych atrakcji byliśmy zmuszeni 
przenieść do internetu. Punktem 
kulminacyjnym obchodów był koncert 
Kaliny Hlimi-Pawlukiewicz, artystki 
od lat wspierającej magazyn i fundację. 
Kalina zagrała i zaśpiewała ze swoim 
zespołem specjalnie dla nas w reprezen-
tacyjnym studiu Polskiego Radia.
Z okazji 10. urodzin gruntowną 
metamorfozę przeszła także szata gra-
ficzna magazynu. Zmieniliśmy format 
na większy, dzięki czemu wyglądamy 
nowocześnie i zachęcająco. Nasi czy-
telnicy przywitali tę zmianę z prawdzi-
wym entuzjazmem. Nie zmieniła się 
jednak tematyka, jaką poruszamy.

LEPSZA 
RZECZYWISTOŚĆ
– Od początku hasło przewodnie Vege 
to „Dobre strony życia” i to właśnie 
jest sedno tego wydawnictwa – mówi 
Anna Zielińska – Staramy się poka-
zać, że etyczne wybory pozostające 
w szacunku do zwierząt pozwalają 
na tworzenie lepszej rzeczywistości. 
Staramy się pokazywać, jak nasze 
wybory wpływają na nasze zdrowie, 
otoczenie i środowisko, w którym żyje-
my. Staramy się też, żeby strony, czyli 
kolejne kartki magazynu, były przydat-
nymi „przewodnikami”, poradnikami 
i przepisami na zmianę nawyków 
żywieniowych. Chcemy ułatwić życie 
każdej osobie i na każdym etapie „za-
awansowania” poprzez przedstawienie 
pomysłów związanych z dietą roślinną. 
„Vege” kierujemy przede wszystkim 
do osób, które nie stosują jeszcze takiej 
diety albo dopiero zaczynają stosować. 
Nie brakuje też treści dla osób, które 
mają dłuższy staż i zaawansowanie 

– staramy się dostarczać czytelnikom 
nowych pomysłów, przepisów i nowi-
nek, a także bardziej merytorycznych 
i etycznych rozważań. Nie brakuje 
więc też tekstów bardziej specjalistycz-
nych.
– Nie unikamy najtrudniejszych te-
matów, ale chcemy przede wszystkim 
pokazywać, że bycie wege jest także 
przyjemne. Myślę, że to najlepszy 
sposób – ludzie bombardowani tylko 
strasznymi wiadomościami często się 
zamykają, nie chcą tego widzieć i wie-
dzieć. Jeśli pokazujesz im, jak łatwo 
być wege, nie nazywasz tego wyrzecze-
niem, jest im łatwiej wytrwać w posta-
nowieniu lepszego życia – podsumo-
wuje redaktor naczelny.

10 lat Magazynu „Vege”
w październiku 2020 roku minęła dekada, odkąd fundacJa ViVa! dzięki hoJności 
dwoJga darczyńców – andrzeJa i beaty gaJków wykupiła pierwszy wegański 
lifestyle’owy tytuł i rozpoczęła Jego wydawanie.
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PODSUMOWANIE ROKU 2020

Wierzymy w oddolny, lokal-
ny aktywizm i jesteśmy 
jedyną organizacją, która 
promuje prawa zwierząt 

i dietę roślinną w tylu ośrodkach w kraju.
Grupy aktywistyczne w swoich 
lokalnych środowiskach promują prawa 
zwierząt i dietę wegańską, organizują 
akcje uliczne, pokazy filmów, wykłady 
i imprezy kulinarne. Współpracują także 
z władzami i społecznościami, aby 
zmieniać lokalne środowisko na bardziej 
przyjazne zwierzętom. Grupy piszą 
projekty do budżetów obywatelskich, 
wspierają opiekunów kotów wolno 
żyjących oraz współpracują z lokalnymi 
wegemiejscówkami.

GDZIE I JAK DZIAŁAMY?
W 2020 roku nasze grupy lokalne 
działały w 15 miastach: Bełchatów, 
Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, 
Kraków, Leszno, Lublin, Łódź, Piotrków 
Trybunalski, Poznań, Rzeszów, Słupsk, 
Warszawa i Wrocław. W sumie to ponad 
230 wolontariuszy!
W mediach pojawiło się ponad 200 
wzmianek o naszych lokalnych działa-
niach. Łącznie z wydarzeniami online 
grupy zorganizowały 164 akcje.
Rok 2020 grupy rozpoczęły od organiza-
cji protestów w obronie dzików, których 
rzeź rozpoczęła się w polskich lasach. We 
współpracy z amerykańską organizacją 
PETA aktywiści protestowali również 
pod sklepami Reserved, wzywając sieć 
do rezygnacji z kaszmiru brutalnie po-
zyskiwanego z kóz. Grupa warszawska 
rozpoczęła rok od konferencji prasowej 

na temat cyrku bez zwierząt, której 
gośćmi byli m.in. posłanka Katarzyna Pie-
karska i mecenas Katarzyna Topczewska.
Przed pierwszą falą pandemii grupom 
udało się jeszcze zorganizować „Wegań-
ski stół” – spotkania kulinarne w formie 
kuchni społecznej.

AKTYWIZM W CZASACH 
PANDEMII
Wybuch pandemii postawił aktywistów 
w zupełnie nowej sytuacji. Aktywni 
na ulicach i wydarzeniach musieli prze-
nieść swoje działania do sieci. 
W ten sposób najstarsza, a zarazem naj-
większa impreza promująca dietę roślinną 
w Polsce – Tydzień Wege – przeniosła się 
w tym roku do internetu. 
Na wydarzenie Tygodnia Wege online 
zapisało się ponad 11 tysięcy uczestni-

czek i uczestników, każda z transmisji 
dotarła do kilkudziesięciu tysięcy osób. 
Poprzednie edycje to głównie wydarzenia 
stacjonarne, z darmową rejestracją lub 
biletowane. Tegoroczny Tydzień Wege 
dał możliwość uczestnictwa z dowolnego 
miejsca w Polsce i na świecie, a wszyst-
kie transmisje były darmowe. Roślinne 
produkty od sponsorów trafiły również 
do mieszkańców mniejszych miast 
i miejscowości, którzy brali udział w kon-
kursach. Dodatkowo Viva! przygotowała 
„Vegan starter” – w pełni darmowy 
e-book z poradami i przepisami.
18-24 maja na Facebooku fundacji odbyło 
się wiele ciekawych spotkań online, któ-
rych głównym celem była promocja diety 
roślinnej i zdrowego stylu życia. Zainte-
resowani mogli posłuchać wykładu Inten-
sywna terapia kardiologiczna na Twoim 
talerzu doktora nauk medycznych To-
masza Jeżewskiego, a Jola Słoma i Mirek 
Trymbulak z Atelier Smaku pokazali, jak 
w domowym zaciszu przygotować dania 
roślinne wspierające odporność.
Gośćmi spotkania Wegańska Rodzina 
były dietetyczki Katarzyna Rećko i dok-
tor Hanna Stolińska. Pierwsza opowie-
działa o ciąży na diecie wegańskiej, druga 
o rodzinach odżywiających się roślinnie. 
Poruszono również temat oleju palmo-
wego, który przybliżył dr hab. Andrzej 
Węgiel – pracownik naukowy Uniwersy-
tetu Przyrodniczego w Poznaniu, inicjator 
akcji „Nie jem palmowego. Chronię 
orangutany”.

Nie lada gratką było też wirtualne 
spotkanie ze znanymi youtuberami 
i influencerami promującymi na swoich 
kanałach dietę roślinną – Orestesem 
Kowalskim „Everyday Hero”, Karoliną 
Sobańską, Anną Sudoł, Ireną Owsiak 
z kanału Healthy Omnomnom, Karoliną 
Gawrońską z bloga Savory or sweet 
i Szymonem Urbanem z bloga Muły 
i Brokuły. O mięsnej planecie, czyli 
o tym, jak hodowla zwierząt na mięso 
i nabiał wpływa na Ziemię, opowiedzia-
ła ekonomistka Monika Kuźniewska, 
a wegański kulturysta Adam Kuncicki 
przedstawił, jak wyglądają jego dieta 
i przygotowania do zawodów.

PRACOWITE WAKACJE
W czerwcu aktywiści zaczęli ponownie 
wychodzić na ulice z akcjami uświada-
miającymi. Postawili na przekonywanie 
do diety roślinnej z powodu troski 
o własne zdrowie i naszą planetę. Orga-
nizowali też akcje z wiadrami, podczas 
których pokazywali, ile wody potrzeba 
do produkcji jednego burgera. 
Na początku sierpnia udało się zorganizo-
wać coroczny zjazd w schronisku w Ko-
rabiewicach. Już po raz piąty aktywiści 
mieli okazję poobcować z uratowanymi 
zwierzętami oraz pomóc w codziennych 
pracach przy zwierzętach.
W sierpniu odbyły się także akcje uliczne 
przeciwko rzezi ptaków. Viva! jest częścią 
koalicji, która walczy o wprowadzenie 
moratorium na odstrzał 13 gatunków 
dzikich ptaków znajdujących się obecnie 
na liście łownej. 
Jesienią grupy lokalne zaangażowały się 
w wizyty u posłów i posłanek, wręczając 
im podziękowania za poparcie dla „piątki 
dla zwierząt”. 
Druga fala pandemii ponownie przekie-
rowała energię aktywistów na działania 
w sieci. Jesienny zjazd, marsz dla zwie-
rząt czy świąteczne pokazy kulinarne 
przybrały formę wirtualną.

DOŁACZ DO NAS!
Grupy aktywistyczne to świetny sposób 
na efektywne działanie dla zwierząt 
oraz na poznawanie ludzi o podobnych 
poglądach i wartościach. Chcesz dołączyć 
lub stworzyć grupę lokalną w swoim 
mieście? Pisz na magda.j@viva.org.pl 

działania naszych aktywistów wychodzą daleko poza 
warszawę, w któreJ ViVa! ma siedzibę. w kilkunastu miastach 
w polsce funkcJonuJą grupy lokalne zrzeszaJące aktywistki 
i aktywistów, którzy czynnie realizuJą założenia naszeJ 
organizacJi.

Nasi aktywiści działają  
w całej Polsce
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Użytkownicy mają do wyboru 
cztery taryfy telekomunikacyj-
ne: MIŚ, LIS, LEW i DELFIN 
oraz dwie internetowe: DZIK 

i SŁOŃ. Akcja opiera się na infrastruktu-
rze sieci Plus, więc nie odbiega jakością 
usług od największych telefonii komórko-
wych. Najtańszy abonament: MIŚ kosztu-
je zaledwie 19,99 zł brutto miesięcznie.

POMOC BEZ LIMITU 
Wierzymy, że dzięki Viva Mobile uda 
się nam zapewnić stałe źródło wsparcia 
finansowego dla podopiecznych Fundacji 
Viva. W ciągu roku, dzięki pomocy 
naszych Abonentów, zakupiliśmy prawie 
1500 kilogramów karmy! 
Chcemy pomagać coraz większej liczbie 
zwierząt i mieć coraz większy wpływ 
na ich los w Polsce, m.in. poprzez eduka-
cję i wprowadzenie korzystnych zmian 
w prawie. Ale to wszystko wymaga 
nakładów finansowych, które obecnie 
w większości przeznaczamy na pomoc 
zwierzętom w Schronisku w Korabiewi-
cach, w domach tymczasowych i wolno 
żyjącym kotom pod opieką karmicielek 
i karmicieli. 
Dołączając do Viva Mobile, pomagasz 
nam zdobyć dodatkowe środki, a dla Cie-

bie nic się nie zmienia: gadasz i surfu-
jesz w internecie. Płacisz jak zawsze, 
a w tym czasie psie miski się napełniają. 
Najlepiej!

PRZENIEŚ SWÓJ NUMER!
Teraz możesz wspierać Vivę!, nie angażu-
jąc dodatkowych środków finansowych 
ani czasu. Wystarczy, że przeniesiesz 
swój numer do Viva! Mobile. Cała proce-
dura jest bardzo prosta: wystarczy złożyć 
zamówienie na stronie www.VivaMobile.
pl, a my zajmiemy się resztą. 
Co się zmieni w Waszych rozliczeniach? 
Od teraz co miesiąc nawet 30% z war-
tości Waszego abonamentu trafi prosto 
do Fundacji, a dzięki naszemu partnerowi 
możemy zaoferować Wam naprawdę 
korzystne taryfy już od 19,99 zł mie-
sięcznie!
W skali roku (zależnie od tego, który 
abonament wybierzecie) możecie nas 
w ten sposób wesprzeć kwotą nawet 
177 złotych! Każdy, kto już wspiera 
zwierzęta finansowo lub przez wolonta-
riat – niezależnie od tego, w ramach jakiej 
organizacji – może również dołączyć 
do Viva! Mobile i jeszcze zwiększyć swój 
wpływ na poprawę losu zwierząt bez do-
datkowego czasu i środków.

VIVA mobile: 
nowy wymiar 
wsparcia
dzięki współpracy z firmą next mobile 
w ubiegłym roku  stworzyliśmy pierwszą 
i Jedyną w polsce sieć komórkową, 
z któreJ do 30% wartości rachunków 
– zależnie od wybranego abonamentu 
– trafia na ochronę zwierząt. 




