Nie żyje Janusz Korbel – twórca i założyciel
Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
Dzisiaj, 7 sierpnia, w wieku 69 lat zmarł nasz przyjaciel i nauczyciel Janusz Korbel, założyciel i
wieloletni lider Pracowni, twórca i wieloletni redaktor naczelny Miesięcznika Dzikie Życie. Żegnamy
naszego przyjaciela pogrążeni w bólu i smutku.
Dzisiaj, 7 sierpnia, w wieku 69 lat zmarł nasz przyjaciel i nauczyciel Janusz Korbel,
założyciel i wieloletni lider Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, twórca i wieloletni redaktor
naczelny Miesięcznika Dzikie Życie. Żegnamy naszego przyjaciela pogrążeni w bólu
i smutku.
W 2009 r. w wywiadzie dla Miesięcznika Dzikie Życie Janusz Korbel mówił „Przyroda była
mi najważniejsza, bo wspomnienia z dzieciństwa zostają na całe życie”. Oddany przyrodzie był
do ostatnich swoich dni.
Gdybym na swojej drodze prawie ćwierć wieku temu nie spotkał Janusza moje życie
z pewnością byłoby inne. Jestem przekonany, że Janusz Korbel stworzył w Polsce
unikalną formację ludzi oddanych całym sercem idei ochrony dzikiej przyrody,
zainspirował ich do czynnego i aktywnego działania. Był inicjatorem wielu
ogólnopolskich i lokalnych kampanii, które w życie skutecznie wcielali jego uczniowie.
Bez Janusza nie byłoby w Polsce autentycznego i oddolnego ruchu ochrony dzikiej
przyrody. Jego odejście to wielka strata dla przyrody
mówi Radosław Ślusarczyk, prezes Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

Janusz był dla mnie wyjątkową osobą. Gdy spotkałem go na swojej drodze ponad 20 lat
temu moje życie nabrało szczególnej głębi. Odkryłem dzięki niemu, że przyroda jest
Najważniejszym Nauczycielem a bezpośredni kontakt z nią czyni człowieka lepszym.
Mam wrażenie, że wiele osób w podobny sposób czerpało z Janusza. Dzięki niemu
otwieraliśmy się na Prawdę
mówi Ryszard Kulik, przewodniczący Rady Programowej Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot.
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Spotkanie z Januszem w ramach Szkolenia dla Lokalnych Liderów Klimatycznych „Strażnicy
Klimatu” podczas obozu terenowego „Klimat a bioróżnorodność”, Puszcza Białowieska, maj 2015 r.
Fot. Diana Maciąga

Janusz przed siedzibą Pracowni w Dolinie Wapienicy, spotkanie z Francois Van Meulebeke i Tomem
Fullum'em w ramach działań dla ochrony wilków, kwiecień 1997 r. Fot. Archiwum Pracowni
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Protest przeciwko budowie koksowni w Stonawie w Czechosłowacji. Na zdjęciu Janusz Tyrlik i Janusz
Korbel. Cieszyn, październik 1989 r. Fot. Archiwum Pracowni

Pierwsza w Polsce konferencja poświęcona głębokiej ekologii, zorganizowana przez Pracownię
na rzecz Wszystkich Istot i ośrodek zen. Od prawej John Seed, dyrektor Rainforest Information
Center z Australii, Patrick Anderson z Greenpeace International, Jacek Majewski z ośrodka zen
i Janusz Korbel z Pracowni, Warszawa, maj 1989 r. Fot. Archiwum Pracowni
Na początku lat 90. Janusz Korbel zainicjował powstanie Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, był jej
wieloletnim liderem. Zapoczątkował wydawanie Miesięcznika Dzikie Życie, był jego redaktorem
naczelnym do 2001 roku. W Dzikim Życiu opublikował około 300 artykułów.
Janusz Korbel, urodził się w 1946 r., z zawodu był architektem. W latach 70. był związany
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z artystycznym środowiskiem śląskim i kieleckim. Był jednym z założycieli pierwszej polskiej grupy
buddyjskiej zen (m.in. z Andrzejem Urbanowiczem, Urszulą Broll, Jackiem Ostaszewskim,
Wojciechem Eichelbergerem), w 1980 r. przebywał w Rochester Zen Center w USA.
W Polsce jako pierwszy propagował nurt filozofii głębokiej ekologii, zorganizował pierwszą w Polsce
konferencję poświęconą głębokiej ekologii (Warszawa, 1989 r.), zaprosił do kraju prof. Arne Naessa
twórcę nurtu deep ecology (1992 r.).
W ostatnich kilkunastu latach mieszkał w Białowieży, zaangażowany był w kampanię dla ochrony
Puszczy Białowieskiej i lokalnej kultury, był prezesem Towarzystwa Ochrony Krajobrazu z Hajnówki.
W ostatnich dwóch latach swojego życia intensywnie pracował nad publikacją „Białowieża –
przewodnik osobisty”, której kolejne odcinki były publikowane na łamach Dzikiego Życia w latach
2014-2015.
Był inicjatorem międzynarodowej akcji BISON (Bialowieza International Solidarity Network), która
zaowocowała powołaniem zespołu Prezydenta RP ds. ochrony dziedzictwa przyrodniczego
i kulturowego Puszczy w 2006 r.
Autor wielu publikacji, m.in. „Zielona antologia” (1989), „Raport las” (1991), „Bioregion W” (1992),
„W obronie Ziemi. Radykalna edukacja ekologiczna” (1995), „Uwagi o prowadzeniu warsztatów”
(1996), „Dzikie, piękne, ginące… Jak skutecznie bronić przyrody” (1998), „Człowiek i las. O ochronę
Puszczy Białowieskiej” (2005), albumu „Puszcza Białowieska – czarno na białym” (2009),
„Puszczańskie olbrzymy” wspólnie z Tomaszem Niechodą (2011), „Śladami bartników
w Białowieskim Parku Narodowym” (2012).
Za swoją działalność dla środowiska otrzymał wiele nagród, m.in. nagrodę „Za wybitne zasługi dla
środowiska przyrodniczego województwa śląskiego” od Fundacji Silesia i „Trybuny Śląskiej” oraz
nagrodę im. Alfreda Lityńskiego w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego.
Najważniejsze rozmowy z Januszem publikowane na łamach Miesięcznika Dzikie Życie
Narodziny (2014, nr 6) artykuł Janusza Korbela o początkach Dzikiego Życia
Broniąc przyrody – bronimy siebie (2009, nr 10)
Ważna jest intencja (2005, nr 9)

Żegnamy Janusza Korbela – naszego przyjaciela i nauczyciela
z wielkim smutkiem i żalem.
Zarząd Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Redakcja Miesięcznika Dzikie Życie
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