Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot - rok 2004
I. Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie całego kraju.
26-28 lutego w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się pierwsze w 2004 roku spotkanie z cyklu
szkoleń dla StraŜników Miejsc Przyrodniczo Cennych.
2-4 kwietnia w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyło się Zgromadzenie Wszystkich
Istot.
15-18 kwietnia w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się drugie w 2004 roku szkolenie dla
StraŜników Miejsc Przyrodniczo Cennych.
17-18 kwietnia w Chojnowskim Parku Krajobrazowym, oddział Mazowiecki przeprowadził
szkolenie z zakresu praktycznej ochrony przyrody dla grupy harcerzy z Mińska
Mazowieckiego.
20 kwietnia w szkole podstawowej nr 6 w Bielsku-Białej odbyły się warsztaty poświęcone
wartościom przyrodniczym oraz głównym problemom ekologicznym w Beskidach.
14-16 maja oddział Wałbrzyski zorganizował w Wałbrzychu i Sokołowsku IX Ekofrontacje.
20-23 maja w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się trzecie w tym roku szkolenie dla
StraŜników Miejsc Przyrodniczo Cennych.
21 maja w szkole podstawowej w Bystrej odbyły się warsztaty poświęcone wartościom
przyrodniczym oraz głównym problemom ekologicznym w Beskidach.
25 maja w gimnazjum w Bystrej odbyły się warsztaty poświęcone wartościom
przyrodniczym oraz głównym problemom ekologicznym w Beskidach.
2 czerwca w gimnazjum nr 16 w Bielsku-Białej odbyły się warsztaty poświęcone wartościom
przyrodniczym oraz głównym problemom ekologicznym w Beskidach.
2 i 3 czerwca w ramach "Tygodnia Dziecka" w Wilanowie w Warszawie oddział Mazowiecki
przeprowadził krótkie i dłuŜsze warsztaty dla dzieci.
16 czerwca w gimnazjum w Istebnej odbyły się warsztaty poświęcone wartościom
przyrodniczym oraz głównym problemom ekologicznym w Beskidach.
17 czerwca w liceum ogólnokształcącym nr 2 w Bielsku-Białej odbyły się warsztaty
poświęcone wartościom przyrodniczym oraz głównym problemom ekologicznym w
Beskidach.
18 czerwca w gimnazjum nr 1 w Szczyrku odbyły się warsztaty poświęcone wartościom
przyrodniczym oraz głównym problemom ekologicznym w Beskidach.
19-26 czerwca na terenie Beskidu śywieckiego odbył się obóz leśny "Gaja-nasz dom".
8-11 lipca w Bieszczadach na Balnicy odbył się "wilczy" obóz dla StraŜników Miejsc
Przyrodniczo Cennych.
23 lipca-1 sierpnia w BoŜewie k. Płocka oddział Mazowiecki zorganizował dla dzieci z sieci
WAS warsztaty "BliŜej natury - glina, drewno, wiklina".
11-18 sierpnia oddział Wałbrzyski III Terenowy Warsztat Przyrodniczy w Sudetach.
19-22 sierpnia w okolicach Płocka nad Wisłą i Skrwą Prawą odbył się warsztat "Rzeka" dla
StraŜników Miejsc Przyrodniczo Cennych.
27-29 sierpnia w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyło się Zgromadzenie Wszystkich
Istot.
9 września w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyły się warsztaty "Rezerwat
Jaworzyna - przyrodniczą perłą Doliny Wapienicy.
14 września w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyły się warsztaty "Rezerwat
Jaworzyna - przyrodniczą perłą Doliny Wapienicy".
15 września w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyły się warsztaty "Rezerwat
Jaworzyna - przyrodniczą perłą Doliny Wapienicy".

16-19 września w Puszczy Białowieskiej odbył się warsztat "Las" dla StraŜników Miejsc
Przyrodniczo Cennych.
17 września w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyły się warsztaty "Rezerwat
Jaworzyna - przyrodniczą perłą Doliny Wapienicy".
21 września w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyły się warsztaty "Rezerwat
Jaworzyna - przyrodniczą perłą Doliny Wapienicy".
22 września w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyły się warsztaty "Rezerwat
Jaworzyna - przyrodniczą perłą Doliny Wapienicy".
23 września w Budzowie i Zembrzycach k. Suchej Beskidzkiej, odbyły się warsztaty
przyrodnicze poświęcone wartościom i ochronie Beskidóww.
30 września w Dolinie Wapienicy k. Bielska-Białej, odbyły się warsztaty "Rezerwat
Jaworzyna - przyrodniczą perłą Doliny Wapienicy".
13-14 października w Bystrej k. Bielska-Białej odbyły się warsztaty dla uczniów gimnazjum
z Wrocławia.
26-28 listopada na Koziej Górze koło Bystrej odbyło się Zgromadzenie Wszystkich Istot.
9-12 grudnia w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się pierwsze z nowego cyklu szkolenie dla
StraŜników Miejsc Przyrodniczo Cennych.
II. Prowadzenie działalności wydawniczej.
W 2004 roku wydaliśmy 10 numerów miesięcznika Dzikie śycie.
W lutym wydaliśmy ksiąŜkę "Muzyczne Dzikie śycie".
We wrześniu wydaliśmy ksiąŜka Tomasza Boreckiego - "Prawda w sporze o Tatry".
We wrześniu wydaliśmy ksiąŜka Aldo Leopold "Zapiski z Piaszczystej Krainy".
III. Działania na rzecz ochrony przyrody.
7 stycznia w Bystrej odbyło się spotkanie z Włodzimierzem Jankowskim specjalistą SGS firmy certyfikującej gospodarkę leśną RDLP Katowice pod względem jej zgodności ze
standardami gospodarki proekologicznej.
15 stycznia w Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody
woj. śląskiego, w której pracach uczestniczy nasz przedstawiciel. Burzliwa dyskusja, jaka
wywiązała się wśród członków WKOP dotyczyła planów ochrony dla rezerwatów przyrody
m.in. Pilsko, Romanka.
17-18 stycznia w schronisku na Balnicy w Bieszczadach nasi aktywiści spotkali się z
członkami słowackiej organizacji Vlk. Pracownia zamierza wspólnie ze Słowakami wykupić
cenny przyrodniczo teren 18-nasto hektarową łąkę połoŜoną przy słowackim rezerwacie
Udawa.
21 stycznia członkowie oddziału Północno-Wschodniego odbyli wizję terenową nad doliną
Rospudy.
23 stycznia odział Północno-Wschodni zaaranŜował w Augustowie spotkanie przedstawicieli
rolników z przedstawicielami Banku Światowego.
12 lutego w Katowicach odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody
woj. śląskiego, w której pracach uczestniczy nasz przedstawiciel. Przedmiotem obrad był
program Małej Retencji Wód na terenie byłego woj. Częstochowskiego.
17 lutego w Katowicach nasz przedstawiciel wziął udział w spotkaniu zespołu roboczego,
którego zadaniem było ustalenie zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej w granicach miast
oraz gospodarowanie populacją lisa.
23 lutego w Urzędzie Miejskim w Krośnie odbyła się konferencja w sprawie protestu
przeciwko regulacji rzeki Wisłok w Krośnie.

14 lutego z inicjatywy oddziału Północno-Wschodniego w Augustowie odbyło się spotkanie
osób zaangaŜowanych w działania dla ratowania doliny Rospudy.
13 marca w Krośnie na Targach Turystycznych odbyła się debata z udziałem naszych
przedstawicieli, na temat udostępniania gór dla sportów motorowych.
25 marca w naszym ośrodku w Bystrej zorganizowaliśmy międzynarodową konferencję pt.
'Turystyka szansa dla Euroregionu Beskidy czy zagroŜenie dla jego walorów
przyrodniczych".
10 maja członkowie oddziału Północno-Wschodniego wizytowali dolinę rzeki Rospudy w
celu pozyskania bieŜących informacji i skonsultowania z lolanymi samorządami
alternatywnego, kompromisowego wariantu przebiegu obwodnicy Augustowa.
18 czerwca nasz przedstawiciele wziął udział w zebraniu Koalicji Ratujmy Karpaty. Podczas
zebrania dyskutowano m.in. o strategii działań związanych z zapobieganiem rozbudowie
infrastruktury sportowo-turystycznej w Tatrach.
29 czerwca w naszym ośrodku w Bystrej odbyła się konferencja poświęcona Naturze 2000 w
Beskidach Zachodnich.
W czerwcu włączyliśmy się w procedury dotyczące planowanej budowy kolejki linowej na
górę Pilsko (Beskid śywiecki).
Od lipca monitorowalismy sytuację Podziemi Tarnogórsko-Bytomskich (jednych z
większych w Europie zimowisk nietoperzy) zagroŜonych rozmaitymi inwestycjami.
23 lipca nie dopuściliśmy do odbycia się w Beskidzie śywieckim rajdu samochodów
terenowych "Zbójnicki OFF-ROAD".
24 sierpnia nasz przedstawiciel wizytował Urząd Gminy w Jeleśni zbierając dokładne dane
na temat planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanej kolejki linowej na
górę Pilsko.
26 sierpnia nasz przedstawiciel wziął udział w wyjazdowej sesji Wojewódzkiej Komisji
Ochrony Przyrody, której tematem był wniosek Wójta Gminy Węgierska Górka w sprawie
zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i nierolnicze gruntów leśnych w związku z planowaną
przez gminę realizacją wyciągu i tras narciarskich w miejscowości śabnica.
30 sierpnia nasz przedstawiciel wziął udział w konferencji prasowej Społecznego Komitetu
Obrony Rzek Podkarpackich poświęconej problemowi regulacji rzek w Krośnie.
2 września odwołaliśmy się od decyzji dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Katowicach dotyczącej wyłączenia lasów z produkcji pod planowaną budowę kolejki
linowej na górę Pilsko (Beskid śywiecki).
11-18 września monitorowaliśmy na terenie Beskidu Makowskiego, Wyspowego i Gorców
rajd samochodów terenowych "Orlen Trophy 2004".
14 września w naszym ośrodku w Bystrej odbyło się spotkanie poświęcone ochronie Tatr.
29 września złoŜyliśmy skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie
przebudowy kolei linowej Kuźnice - Kasprowy Wierch.
8 października nasz przedstawiciel uczestniczył w wyjazdowej sesji Wojewódzkiej Komisji
Ochrony Przyrody woj. śląskiego. Komisja zaaprobowała plany powiększenia rezerwatu
"Góra Zborów", a takŜe nie wyraziła zgody na zmniejszenie rangi ochronnej rezerwatu
"Smoleń".
9 listopada przed Ambasadą Słowacji w Warszawie, odbyła się demonstracja przeciwko
decyzji słowackich władz o odstrzale niedźwiedzi i wilków.
19 listopada zaskarŜyliśmy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
decyzję Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych utrzymującą w mocy decyzję dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP) w Katowicach dotyczącą wyłączenia
lasów z produkcji leśnej pod planowaną budowę kolejki linowej na górę Pilsko (Beskid
śywiecki).

23 listopada wystąpiliśmy do firmy certyfikującej "SGS Polska" o ocenę zgodności decyzji
Dyrektora RDLP w Katowicach dotyczącą wyłączenia lasów z produkcji leśnej pod
planowaną budowę kolejki linowej na górę Pilsko z zasadami i kryteriami Dobrej Gospodarki
Leśnej FSC.
25 listopada pod Honorowym Konsulatem Słowacji w Rzeszowie odbyła się pikieta
przeciwko decyzji rządu Słowacji dotyczącej pozwolenia na odstrzał 80 niedźwiedzi i
nielimitowanego odstrzału wilków.
13 grudnia zgłosiliśmy uwagi do projektu planu miejscowego zagospodarowania
przestrzennego Gminy Jeleśnia, wskazując na zagroŜenia przyrodnicze realizacji załoŜeń
planu oraz wykazując niezgodność z aktami prawnymi.
20 grudnia interweniowaliśmy u Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wycinania
przydroŜnych alei drzew na Mazurach.
IV. Media, prezentacje, wystawy.
11 lutego nasi przedstawiciele zaprezentowali projekt StraŜników Miejsc Przyrodniczo
Cennych w TV Katowice.
20 lutego na białostockim skłocie "Decentrum" odbyła się prezentacja multimedialna i
otwarty wykład odnośnie doliny Rospudy.
15 marca w Krakowie w telewizji TVN odbyła się debata na temat Tatrzańskiego Parku
Narodowego. W spotkaniu uczestniczyli nasi przedstawiciele.
19 kwietnia w Warszawie odbyło się otwarcie pierwszej ekspozycji nowej edycji wystawy
fotograficznej Dzika Polska.
19 kwiecień - 4 maja w Warszawie w Muzeum Ziemi PAN odbyła się ekspozycja nowej
edycji wystawy fotograficznej "Dzika Polska".
25 kwietnia oddział Mazowiecki wziął udział w Dniu Ziemi w Warszawie.
3-9 czerwca w Bielsku-Białej w Miejskim Domu Kultury była prezentowana kolejna
wystawa "Dzika Polska".
8-9 maja w Bałtowie koło Krzemionek Opatowskich odbyły się Dni Ziemi pod hasłem
"Chrońmy róŜnorodność". Odbyła się m. in. prezentacja stowarzyszenia i naszych działań.
10-16 maja w Wałbrzychu w Powiatowej Bibliotece Publicznej "Pod Atlantami" odbyła się
kolejna ekspozycja nowej edycji wystawy fotograficznej "Dzika Polska".
13 maja oddziała Północno-Wschodni prezentował działania stowarzyszenia w białostockim
radio Akadera.
14 maja oddziała Północno-Wschodni prezentował działania stowarzyszenia w ramach
Tygodnia Nauk Humanistycznych na Uniwersytecie w Białymstoku.
14-16 maja oddział Wałbrzyski zorganizował w Wałbrzychu i Sokołowsku IX Ekofrontacje,
w programie były m.in. wykłady o inwestycjach godzących w Karkonoski Park Narodowy i
ŚnieŜnicki Park Krajobrazowy, pokaz przezroczy i wiele warsztatów.
24-31 maja w Łodzi w Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK odbyła się kolejna
ekspozycja nowej edycji wystawy fotograficznej "Dzika Polska".
14 lipca - 25 sierpnia w Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się ekspozycja nowej edycji
wystawy fotograficznej "Dzika Polska".
W połowie lipca rozpoczął się cykl sobotnich spotkań z Pracownią w Parku Wilanowskim.
Do połowy września oddział Mazowiecki miał tam swoje stoisko z ulotkami i
wydawnictwami oraz organizował małe warsztaty na wolnym.
26-29 sierpnia nasz przedstawiciel prezentował film "Dzikie Karpaty" na II
Międzynarodowym Forum Ekologicznym "Ekoraj" w Kozłówce k. Rajgrodu (woj.
podlaskie).
6-17 września w Białymstoku w Białostockim Ośrodku Kultury była prezentowana kolejna
wystawa "Dzika Polska".

20-26 września w Lublinie w Dzielnicowym Domu Kultury przy ul. Wallenroda była
prezentowana kolejna wystawa "Dzika Polska".
27 września - 15 października w Krakowie w Instytucie Botaniki PAN ul. Lubicz 46 była
prezentowana kolejna wystawa "Dzika Polska".
5 października nasza przedstawicielka zorganizowała pokaz filmów przyrodniczych w
Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie.
8 października w Rzeszowie w "Reaktorze Sztuki" w ramach 5-lecia SIPAR-u nasz
przedstawiciel prezentował slajdy o stowarzyszeniu, mówił o kampaniach, filozofii obrony
przyrody.
21 października w Krakowie w siedzibie Polskiego Klubu Ekologicznego odbyła się
promocja ksiąŜki "Prawda w sporze o Tatry" oraz konferencja prasowa poświęcona ochronie
Tatr.
V. Zdarzenia prawne
20 marca w Bystrej k. Bielska-Białej odbyło się Walne Zebranie Pracowni na rzecz
Wszystkich Istot. Odbyły się wybory nowych władz stowarzyszenia, w skład których weszli:
dr Szymon Ciapała (prezes), Grzegorz BoŜek (wiceprezes), Radosław Szymczuk
(wiceprezes), Radosław Ślusarczyk (skarbnik) i Remigiusz Okraska (sekretarz). Wybrano teŜ
nową Komisję Rewizyjną, której członkami zostali Karolina Bielenin (przewodnicząca),
Dariusz Matusiak (wiceprzewodniczący) i Mariusz Duchewicz (członek).
Dokonano takŜe zmian w statucie stowarzyszenia, wynikających głównie z konieczności
dostosowania tego dokumentu do zapisów ustawy o organizacjach poŜytku publicznego.
30 września doszło do zmian we władzach stowarzyszenia. Z członkostwa w Zarządzie
zrezygnowali Szymon Ciapała (prezes) i Remigiusz Okraska (sekretarz). Obecny Zarząd
PNRWI wygląda następująco: Radosław Szymczuk (prezes), Radosław Ślusarczyk (skarbnik)
i Grzegorz BoŜek (sekretarz).

