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Biuletyn obywatelskiej kampanii na rzecz ochrony 
Doliny Rospudy przygotowany 

dla uczestników Przystanku Woodstock 
26-29 lipca 2006

RATUJMY
ROSPUDĘ

ADAM WAJRAK

Nie dlatego, że nad Rospudą żyją tak
rzadkie gatunki ptaków albo nigdzie
niespotykane storczyki, dla których
budowa drogi ekspresowej będzie
końcem świata, choć to jest ważne.
Nie proszę was o pomoc dlatego, że
to wszystko odbywa się wbrew unij-
nemu, czyli także polskiemu prawu,
bo tym powinien przejmować się
rząd. Nie proszę was o pomoc dlate-
go, że za budową tej estakady przez
tę dolinę stoi kłamstwo i manipula-
cja. Niech to tropią dziennikarze. 

Proszę was o pomoc dlatego, że
już dłużej nie możemy się godzić na
to, aby niszczono w Polsce piękne
rzeczy. Tym bardziej że tak ich ma-
ło w naszym jakże mało pięknym kra-
ju. Piękno musi zostać ocalone dla
wszystkich, nawet jeżeli nie wszyscy
z was będą mogli je zobaczyć. Cza-
sami wystarcza świadomość, że coś
pięknego istnieje, że coś pięknego
uratowaliśmy. Bo piękno jest dobre.

Jest jeszcze jeden powód. Dolina
Rospudy przecięta zostanie drogą
zapewne dlatego, że tak było łatwiej.
Bo jakiś urzędnik wykoncypował, że
dobro publiczne to dobro niczyje.
A ja wiem, że wy myślicie inaczej.
Wiem, że chcecie, by to, co wspólne,
było najważniejsze. I macie rację.

Dlatego tę dolinę trzeba ocalić.
Trzeba pokazać, że już nie godzimy
się na niszczenie rzeczy wspólnych
i pięknych. Że nie godzimy się na
niszczenie przyrody w naszym kra-
ju. Bo ta przyroda nie jest niczyja,
tylko nasza. Wiem, że wspólnie się
nam uda. 1

Let Us Save 
the Rospuda Valley

When I first arrived in the Rospuda Val-
ley I was taken aback at how beautiful it was.
When I went there few days ago I was taken
aback again – for exactly the same reason.
That is why I am asking you for help.

Not because there are rare species of birds
or flowers in the Rospuda Valley which will
face extinction as a result of express way con-
struction – although this is important too.
Not because all this takes place with the vio-
lation of European and therefore Polish law
– it should be the government’s concern. I am
not asking you to help because the express
way construction has been marked by lies
and manipulation. Let the journalists inve-
stigate it. 

I am asking you to help because we can no
longer bear the destruction of beautiful things
in Poland. Especially while they are few and
far between in our not too beautiful country.
Beauty must be saved for everybody, even if
not everybody is able to see it. Sometimes it
is enough to know that something beautiful
exists, that we have saved something beauti-
ful. Beauty is good.

There is another reason. The Rospuda Val-
ley will be split by a road because that pro-
bably seemed to be the easiest solution. So-
me bureaucrat decided that public good is
nobody’s good. And I know that you do not
agree. I know you want the common good to
be of utmost importance. And you are right.

That is why the Rospuda Valley must be
saved. We have to prove that we do not accept
the destruction of beauty and common good.
That we do not agree to the destruction of our
country’s nature. This nature is not nobody’s,
it’s ours. I know we can do it together.1

Wajrak do woodstokowiczów
Kiedy pierwszy raz przyjechałem nad Dolinę Rospudy, to mnie aż zatkało – taka była piękna. Kiedy przyjechałem
tam kilka dni temu, to znów mnie zatkało – dokładnie z tego samego powodu. I dlatego proszę was o pomoc

Szanowny Panie Prezydencie!
W akcie obywatelskiego protestu prosimy
o wstrzymanie budowy obwodnicy Augustowa,
części trasy Via Baltica, przez Dolinę Rospudy.
Przeprowadzenie drogi ekspresowej przez ten
teren jest zbrodnią na przyrodzie:
11niszczy zakątek naszego kraju, gdzie żyją
rzadkie, a nawet nigdzie indziej niespotykane
rośliny i zwierzęta;
11jest sprzeczne z europejskim, czyli również
i naszym prawem;
11jest zbrodnią przeciwko pięknu. Bo ta doli-
na jest piękna.

Na szczęście nie ma wyboru albo zdrowie miesz-
kańców Augustowa, albo dobro przyrody. Wy-
starczy zbudować obwodnicę kilka kilometrów
dalej.
Panie Prezydencie, dwie wojny światowe i pół
wieku komunizmu wyniszczyły w Polsce zabyt-
ki kultury materialnej. Ocalała dzika przyroda.
Z niej możemy być naprawdę dumni,na tym mo-
żemy też skorzystać jako kraj. 
Dolina Rospudy jest dziedzictwem nie tylko na-
szym, ale i całej Europy. Prosimy Pana Prezy-
denta o zatrzymanie planów zniszczenia tego
dziedzictwa.

Apel do prezydenta Polski – podpisz i wrzuć do urny w namiocie
„Gazety Wyborczej” w pasażu organizacji pozarządowych

........................................................            ..............................................                     ..............................................
(imię, nazwisko) (miejscowość) (zawód)

Mr President,
In an act of civic protest we request that you
halt the construction of Augustów circular ro-
ad,part of Via Baltica route in the Rospuda Val-
ley. An express way in this area is a crime aga-
inst nature:
11 it would destroy the habitat of rare species
of plants and animals, some of which are not
to be found anywhere else
11it would violate European, therefore also Po-
lish law
11it would be a crime against the beauty of na-
ture

Fortunately we are not confronted with the kind
of alternative that would juxtoppose Augustów
inhabitants’ health concerns and environmen-
tal concerns. It would be sufficient to move the
circular road a few kilometers.
Mr President, two world wars and half a centu-
ry of communism have devastated material cul-
ture monuments in Poland. The beauty of natu-
re survived. We can be really proud of it and pro-
fit from it as a nation.
The Rospuda Valley is not only our heritage but
European as well. We request that you halt the
devastation of this heritage.

Letter to the President of Poland – sign it and put into 
the ballot-box in „Gazeta Wyborcza’s” tent in the NGOs’ sector

........................................................            ..............................................                     ..............................................
(name) (city, country) (occupation)

Wzywamy do obywatelskiego protestu. Wycinka 26 tys. drzew nad jedną z najdzikszych polskich rzek 
może się zacząć już w sierpniu. Zagładą dla doliny będzie budowa półkilometrowej estakady. 

Wkilka, kilkanaście lat wymrą rzadkie storczyki. Znacznie szybciej znikną ptaki
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Już 110 tysięcy podpisów w obronie Rospudy
Tylu czytelników „Gazety” podpi-

sało już apel do prezydenta Kaczyń-
skiego. Setki osób chcą razem z re-
porterem „Gazety” Adamem Wajra-
kiem przypiąć się do drzew,by wstrzy-
mać budowę estakady i zmienić tra-
sę obwodnicy Augustowa.
Zgodę na budowę dwa tygodnie te-
mu wydał minister środowiska Jan
Szyszko. Półkilometrowa estakada
ma przynieść ulgę mieszkańcom Au-
gustowa, przejąć ruch miliona tirów
rocznie. Ale – alarmują ekolodzy i na-
ukowcy – budowa zniszczy jedną
z najpiękniejszych i najdzikszych do-
lin rzecznych w Polsce. Wymrą rzad-
kie storczyki, znikną chronione pta-
ki – głuszec, orlik krzykliwy, bocian
czarny. Żeby uniknąć katastrofy
– przekonują ekolodzy – wystarczy
przesunąć obwodnicę o kilka kilo-
metrów. Będzie nawet taniej, bo od-
padnie koszt budowy estakady. 

Władze Augustowa boją się, że
dyskusje o nowej trasie opóźnią
budowę o wiele lat. Podkreślają, że
obwodnica jest 30-tysięcznemu mia-
stu niezbędna – dziś przez centrum
Augustowa, ledwie 150 metrów od
sanatorium, ciągną sznury tirów.
W ciągu ostatnich 15 lat w wypad-
kach na drodze nr 8 zginęło w Augu-
stowie 15 osób, 128 zostało rannych. 

W obronie przyrody stanęła Ko-
misja Europejska. Sprawdzi, czy ob-
wodnica Augustowa nie narusza unij-
nych norm ochrony środowiska. UE
może nawet wstrzymać budowę. 

JAKUB MEDEK, ALEKSANDRA PEZDA

SPIERAMY SIĘ O TĘ DROGĘ

nPlan drogowców
Obwodnice Suwałk i Augustowa (przez 
Dolinę Rospudy) jako osobne inwestycje
Długość: 39,10 km
Koszt z estakadą: 1 mld 34 mln zł*

n Propozycja ekologów
Obwodnica Suwałk i Augustowa 
jako jeden projekt przez Chodorki
Długość: 41,25 km
Koszt: 965 mln zł*
*na podstawie uproszczonego studium
wykonalności przygotowanego 
przez stowarzyszenie drogowców SISKOM
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Dzikie zwierzęta w Dolinie Rospudy: (od lewej) ryś, żuraw,orzeł bielik,wilk
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Czteropasmowa droga przetnie oazę przyrody.Komputerowa symulacja estakady w Dolinie Rospudy

ADAM WAJRAK

Najpierw jest ciemno-zielona puszcza.
Potem wyłania się z niej żywa szma-
ragdowa plama – to dolina. A potem
widzisz w tej szmaragdowej plamie ta-
ką iskrzącą się srebrzystą wstążkę, któ-
ra wije się jak szalona, jakby płynęła
w różne strony. To rzeka, w której od-
bija się niebo – opowiada Jurek.

Jurek Gumowski, fotoreporter „Ga-
zety”, ze swojej paralotni widział wie-
le wspaniałych rzeczy. Na pewno nie-
łatwo go zachwycić. Ale gdy ląduje po
krótkim locie nad Doliną Rospudy, wi-
dać, że coś zrobiło na nim duże wra-
żenie. – Oni chyba poszaleli, żeby pchać
się w to cudo z obwodnicą – mówi Ju-
rek i deklaruje, że jakby co, on też chęt-
nie gdzieś się przypnie, najlepiej do
bram Ministerstwa Środowiska.

Żeby dotrzeć do doliny, trzeba prze-
być las. Tego lasu nie pamiętałem zbyt-
nio. Nie wiem dlaczego. Może dlate-
go, że gdy byłem tam ostatni raz wie-
le lat temu, na drzewach jeszcze nie
było różowych kropek i napisów „Ob-
wodnica”. Taka kropka to wyrok. Te
zostaną wycięte pod samą obwodni-
cę i drogi techniczne. Napis „Obwod-
nica” jest tam, gdzie przebiega środek
planowanej drogi ekspresowej. 

W sumie trzeba będzie wyciąć oko-
ło 26 tys. drzew. Teraz dzięki kropkom,
strzałkom i napisom widać, o które
drzewa chodzi, o które fragmenty la-
su. Już nie są anonimowe, tak jak na
mapach. 

To nie są byle jakie laski. Niektóre
porośnięte świerkami i sosnami mają
grubo ponad sto lat. Nie posadzono
ich w sznurek, to las naturalny. Gdzie-
niegdzie strzelają ku niebu dumne au-
gustowskie świerki i sosny. Nie wycię-

to ich, nie przerobiono na deski, bo
gdy w lasach wokół Augustowa toczy-
ły się wojny, w wielu drzewach utkwi-
ły odłamki. A takich sosen i świerków
z odłamkami nikt nie chciał do tarta-
ku. No i zostały. Piękne stare drzewa
z różowymi kropkami. Tym razem od-
łamki ich nie ocalą.

Wcale się nie dziwię, że może tu
mieszkać głuszec, że bielik – najwię-
kszy nasz ptak drapieżny – właśnie tu
znajduje odpowiednio mocne drzewa
na swe wielkie gniazda.

– A rysia widziałem kawałek stąd,
gdy spał w rozwidleniu sosny – mówi
mi Andrzej Monwid, który wychował
się nad Rospudą. 

Wilki też tu są. Nie dziwię się. I choć
gorąco jest jak nie wiem co i choć po-
ra do oglądania zwierząt jest nie naj-
lepsza, bo w taki upał to chowają się
one w najgłębszych chaszczach i ocze-
retach, spotykam sarny. W taki upał
to jest coś.

Potem suche bory przechodzą w bo-
ry podmokłe. Bo ten rejon jest też pe-
łen śródleśnych bagienek. Potem znów
lasy są suche, bo tuż przed doliną jest
wzniesienie. A z tego wzniesienia, do
którego dobija wijąca się rzeka Rospu-
da, widać całą dolinę. Olbrzymie poła-
cie trzciny poprzetykane wysepkami.
To, że wysepka to wysepka, widać po
wystających nad trzciny drzewach.

Gdzieś tam na środku tej doliny
przez lornetkę udaje mi się wypatrzyć
pomarańczowy punkt. Musieli to za-
znaczyć zimą, gdy dolina zamarzła, bo
w lecie dojść na środek doliny po pro-
stu nie sposób. Tam właśnie ma iść ob-
wodnica. 

Można zamknąć oczy i sobie to wy-
obrazić. Betonowa estakada, a na niej
sznury samochodów. Huk i smród.

A teraz, po sezonie lęgowym nad do-
liną, jest cicho. Wiosną na pewno jest
gwarno jak w ulu. Muszą się tu lęgnąć
tysiące ptaków. Dziesiątki tysięcy ma-
ją tu zapewne i trasę, i miejsce odpo-
czynku w drodze na miejsca lęgowe.
Co ma swoje lęgowiska w trzcinach
i na niedostępnych wyspach, mogę się
tylko domyślać. Może gdzieś właśnie
na wyspie w obumarłej olszy wykuwa
dziuplę dzięcioł białogrzbiety. Może... 

Mamy mało czasu na oglądanie, bo
Jurek za chwilę startuje swą motolot-
nią i trzeba mu pomóc. Mimo to brze-
giem rzeki próbuję dotrzeć do miejsca,
gdzie obwodnica wejdzie w torfowiska.
Wąska ścieżka przez gęste zarośla zro-
biona jest chyba przez łosie i dziki, choć
jakiś człowiek też z niej skorzystał. Ro-
bi się coraz gęściej i gęściej. Ścieżka nik-
nie, a ja, bacznie uważając, by nie wpaść
do bobrzej nory (których tu pełno), idę
dalej. I choć zapewne to miejsce, gdzie
obwodnica wwierci się swymi słupa-
mi w torf, jest niedaleko – nie daję ra-
dy. Jest za grząsko, za gęsto. Aż strach
pomyśleć, co tu się będzie działo, gdy
wejdzie ciężki sprzęt. Każdy, kto na
chwilę tu wszedł, wie, ile warte są opo-
wieści o tym, że niezaburzone zosta-
ną stosunki wodne, że właściwie się nic
nie stanie. Takie opowieści można mię-
dzy bajki włożyć.

Wracam. Na brzegu – tam, gdzie
można dojechać – rodzina z Augusto-
wa sobie piknikuje. – My chcemy ob-
wodnicy. Chcemy gdziekolwiek. Bo
z tymi tirami nie idzie wytrzymać.
Niech idzie tędy albo gdzie indziej, bo
my już dłużej nie damy rady. Jak jadą
rano, to do sklepu nie dojdziesz – opo-
wiada mężczyzna. I dodaje: – Jakby się
dało, to niech ona przez Chodorki
idzie, bo my Rospudę kochamy. 1

Dzień Wajraka 
w Rospudzie
Dumne świerki i sosny przeżyły wojnę. Teraz nic ich nie ocali
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To zdjęcie nasz fotoreporter Jerzy Gumowski zrobił w niedzielę z paralotni
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11Autorem zdjęcia jest Piotr Zieliński,29 lat, informatyk: – Od lat wakacje spędzam w kajaku. Rospudę
odkryłem trzy lata temu z grupą przyjaciół. Bije na głowę mazurskie kurorty,gdzie aż gęsto od turystów.
A tutaj spokój i cisza. Polecam zwłaszcza bardzo ciekawy wąski (ok. 1 m) początkowy odcinek, ładny,
lekko pagórkowaty teren,dużo dzikiego ptactwa i ta niemal absolutna cisza

11Rospuda sfotografowana zimą przez Adama Bohdana z Białegostoku. Właśnie to miejsce przetnie
betonowa estakada. – W styczniu razem z innymi ekologami zabraliśmy ministra środowiska 
Jana Szyszkę nad Rospudę – opowiada Adam. – Minister był urzeczony. Obiecał, że zrobi 
wszystko,aby nie zniszczyć unikalnego charakteru tego miejsca. Niestety,słowa nie dotrzymał

11„Nad Rospudą występuje
kilkanaście gatunków storczyków”
– napisał nam Jan Kucharzyk
z Warszawy,student nauk
przyrodniczych 
na Uniwersytecie Warszawskim,
znawca storczyków (prowadzi stronę
www.polskie.storczyki.org.pl). 
Na zdjęciu: gółka długoostrogowa

11Lipiennik Loesela – niewielki,
typowo torfowiskowy storczyk
o pięknych zielonych kwiatach. Choć
rośnie w całym kraju, jest bardzo
rzadki. Gatunek wymiera wskutek
osuszania torfowisk,melioracji i zmiany
poziomu wód gruntowych. Figuruje
w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin
jako narażony na wyginięcie

11Obuwik pospolity – najokazalszy
polski storczyk także został wpisany
do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin
jako narażony na wyginięcie. 
Kiedyś rósł w ok. 250 miejscach 
w całym kraju,dzisiaj spotkać go
można jedynie w co drugim! 
W Dolinie Rospudy rośnie w lesie
otaczającym torfowisko

11Stoplamek krwisty,podgatunek
żółtawy – niezwykle okazały,wybitnie
rzadki, zagrożony wyginięciem.
Występuje tylko w ok. 20 miejscach
na ścianie wschodniej Polski. Szkodzi
mu zmiana sposobu użytkowania łąk,
np. ich melioracja. 
Wszystko o storczykach opowiedział
nam Jan Kucharzyk

Oto wasza Dolina Rospudy
JAKUB MEDEK: Jak się Panu mieszka
przy Dolinie Rospudy?
ANDRZEJ WALUŚ: To przepiękne i zu-
pełnie dziewicze miejsce. Pół kilome-
tra spacerem przez las i jestem na
bagnach. W ten weekend wybieram
się na rzekę kajakiem. Chcę jeszcze
raz zobaczyć to miejsce, nacieszyć
się nim, zanim zbudują estakadę.
To dobra lokalizacja dla obwodnicy?
– Przez moje Szerby prowadzi dro-
ga na Litwę. Jest bardzo niebezpiecz-
na, codziennie jadą tędy tysiące ti-
rów. Za każdym razem boimy się,
czy któraś z ciężarówek w nas nie
wjedzie. Taka loteria. Wolałbym jeź-
dzić obwodnicą, bo byłoby szybciej
i bezpieczniej.

Ale miejsce, w którym ma pow-
stać obwodnica, nie jest właściwe. Wo-
lałbym, żeby wybudowano ją kilka ki-
lometrów dalej, poza najcenniejszą
częścią doliny. Przy budowie mostu
wszystko poniszczą. Będą musieli tam
wjechać w bagna z ciężkim sprzętem.
A tam nawet wejść trudno – to bagno,
łatwo się zapaść.
Czy da się jeszcze to odkręcić?
– Nie wiem, czy jest sens. Stracone
pieniądze za wykupy, ustalanie no-
wych planów – znowu dziesięć lat bę-
dą kombinować.
Dlaczego to musi tyle trwać? Przez
protesty ekologów?
– Częściowo na pewno, ale głównie
przez nieudolność urzędników. Gdy-
bym ja w firmie tak długo się zastana-
wiał, dawno bym zbankrutował. Po-
winno być tak – Dolina Rospudy jest
cenna, więc drugiego dnia mamy in-
ne rozwiązanie, wykupujemy dział-
ki i wjeżdżamy z ciężkim sprzętem.
Skoro jest tyle protestów, to już daw-
no trzeba było postanowić, żeby bu-
dować drogę poza doliną.
Ponad sto tysięcy czytelników „Ga-
zety” podpisało apel do prezydenta
Kaczyńskiego, żeby zmienić trasę
obwodnicy.
– Musi być jakaś twarda ręka, która
jednym klepnięciem zamyka wszyst-
kie gęby. Bo jeżeli tego ktoś nie przy-
pilnuje, to miną lata. Na drodze nr 8
zginie wiele osób. 1

Wystarczy przesunąć obwodnicę o kilka kilometrów, żeby ulżyć mieszkańcom Augustowa,
ale też uratować przyrodę Doliny Rospudy. Naprawdę warto! Zobaczcie zdjęcia czytelników „Gazety”

ROZMOWA Z
Andrzejem Walusiem*

*ANDRZEJ WALUŚ
jest właścicielem tartaku
w Szerbach, które leżą przy Dolinie
Rospudy. Mieszka tu od urodzenia

11To zdjęcie zrobiłem na spływie
kajakowym w lipcu ubiegłego roku
w górnym biegu Rospudy – mówi
Remigiusz Ludwig,29-letni urzędnik
z Warszawy. 
– Przed wyjazdem szukaliśmy
z przyjaciółmi rzeki jak najbardziej

dziewiczej. I trafiliśmy. 
Nie spotkaliśmy tam nikogo
– opowiada Remigiusz. 
Sprawę przebiegu trasy Via Baltica
śledzi od dawna. – To, że drogę
wyznaczono przez dolinę,wydaje się
osobliwe i dość podejrzane. Czy ktoś

np. przypadkiem nie kupił wcześniej
tam działek,aby zarobić 
na wywłaszczeniu pod drogę? 
Dolinę Rospudy,podobnie jak inne 
w północno-wschodniej Polsce,należy
chronić,bo są unikalne – podkreśla
Remigiusz.

11Zdjęcie bociana białego w locie 
Piotr Zieliński zrobił w 2003 r. 
Nad Rospudą spotkać też można dużo
rzadszego bociana czarnego. Jest on
niezwykle płochliwy. – Budowa drogi
będzie dla niego wyrokiem – mówi
dziennikarz „Gazety” Adam Wajrak
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O statnie wydarzenia
związane z planami
przeprowadzenia ob-
wodnicy Augustowa
przez bagienną część

Doliny Rospudy skłoniły mnie do
spojrzenia na okolice Augustowa
i Suwałk, a także na całą sprawę
z perspektywy kosmosu, a raczej
znajdujących się w nim satelitów
monitorujących środowisko naszej
planety. 

Udało mi się zobaczyć, jak Pusz-
cza Augustowska odcina się od mo-
zaiki pól, łąk i pastwisk, którymi po-
kryta jest większość naszego kraju.
Nie da się ukryć, że nieskrępowany
zawijas bagiennej Rospudy łatwo
wpada w oko, zwyczajnie dlatego że
dla regionu Augustowa jest on ele-
mentem absolutnie oryginalnym,
również z góry.

Widok północno-wschodniego
zakątka Polski prowokuje mnie do
zastanowienia się,  jak moją „kosmicz-
ną perspektywę” można by przeka-
zać tym, którzy decydują o tym, jaki
obraz naszego kraju zastaną moje
dzieci i wnuki. Jest bardzo prawdo-
podobne, że one będą patrzeć na nasz
kraj pod innym kątem niż my teraz,
ponieważ w przyszłości sprawy śro-

dowiska naturalnego będą zajmowały
media i polityków na równi z wojnami
i wyborami. Jedną z przyczyn takiego
stanu rzeczy będą zmiany klimatycz-
ne, których dziś w kręgu naukowców
prawie nikt już nie kwestionuje i które
w jednej czwartej spowodowane są ni-
czym innym jak zmianami pokrycia
powierzchni Ziemi. 

Pomyśleć, że jeszcze osiem tysię-
cy lat temu cała Europa była w zasa-
dzie jedną wielką puszczą...

Ostatnie wydarzenia z okolicy Au-
gustowa są niewątpliwie odzwiercie-
dleniem smutnych światowych tren-
dów dotyczących zmian w obrębie po-
wierzchni naszej planety. Na co dzień
nie jesteśmy w stanie tego uchwycić,
ale z tego, co można przeczytać w „Na-
ture” i „Science”, wynika, ze jesteśmy
świadkami kolejnego „wielkiego wy-
mierania” po ostatnim, które zakoń-
czyło epokę dinozaurów. Niemniej
przypuszczam, że gdybym miał oka-
zję zwrócić uwagę na ten aspekt budo-
wy nowych dróg burmistrzowi Augu-
stowa albo ministrowi środowiska,
usłyszałbym zaraz, że nie jestem w sta-
nie zrozumieć twardej rzeczywistości
i zamiast tego postrzegam szosy jedy-
nie jako kreski na mapie. Moim ma-
rzeniem jest, żeby nasi decydenci po-

trafili zobaczyć ogólne trendy i zagro-
żenia poza naszym doczesnym bała-
ganem oraz żeby nie zapominali o nie-
odwracalnych konsekwencjach na-
szych decyzji dla przyszłych pokoleń.

Choć nieraz łatwo to przeoczyć, za-
równo w prawie krajowym, jak i euro-
pejskim zawarte są mniej lub bardziej
skuteczne mechanizmy chronienia te-
go, co nam zostało z zasobów przyrod-
niczych. W przypadku sieci Natura
2000, w tym obszaru Puszczy Augu-
stowskiej (mapa do ściągnięcia ze stro-
ny internetowej Ministerstwa Środo-
wiska), pogorszenie stanu przyrody
możliwe jest jedynie w przypadku speł-
nienia trzech warunków. Po pierwsze,
uzasadnieniem takiego działania mu-
si być nadrzędny interes publiczny. Po
drugie, szkodę należy zrekompenso-
wać w innej części sieci chronionych
obszarów. Wreszcie po trzecie, szko-
dliwe działanie jest dozwolone tylko
w przypadku braku rozwiązań alter-
natywnych (!). 

Kiedy w marcu miałem okazję wi-
dzieć się z panem Nicholasem Han-
leyem odpowiedzialnym w Komisji
Europejskiej za sieć Natura 2000 i za-
pytać go o Rospudę oraz tzw. trasę Via
Baltica, spotkało się to z jego odzewem,
który najlepiej chyba opisują słowa

„wściekłość” i „pasja”. Spowodowało
to, że poczułem się wtedy bardzo
zawstydzony, ale jednocześnie ucie-
szyłem się, że komuś spoza Polski mo-
że tak zależeć na zachowaniu naszej
unikalnej w skali Europy przyrody.

Rospudą spływałem dwa razy. By-
ła to pierwsza rzeka, na którą zwodo-
waliśmy z ojcem nasz ponton, kiedy
jeszcze byłem małym chłopcem. Dru-
gim razem płynąłem Rospudą razem
z dziewczyną, z którą chciałem się po-
dzielić tym, co jest dla mnie najcen-
niejsze. Teraz, siedząc w pracowni
w nie aż tak odległym Oksfordzie, za-
stanawiam się, jak ta wspaniała rzeka
będzie wyglądać, kiedy będę chciał za-
brać nad nią moje dzieci. 1

ZANIM  SKOŃCZYMY
JAK DINOZAURY
Musimy chronić przyrodę Doliny Rospudy z myślą o naszych
dzieciach i wnukach. Kiedy w końcu zrozumieją to decydenci?
– pyta student ochrony środowiska z Oksfordu 
Przemysław Żelazowski*

Widok Doliny Rospudy z kosmosu. Obraz z satelity Landsat ETM+ 
(z 3 maja 2001 r.) udostępnionego przez Global Land Cover Facility
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W październiku rozpoczyna 
studia doktoranckie 

poświęcone modelowaniu 
zmian w pokryciu i użytkowaniu

terenu w ramach 
stypendium ufundowanego 

przez British Council

Andrzej Wajda
reżyser, 
były senator ziemi suwalskiej 

Adam Wajrak się przykuwa do
drzewa, to i ja się przykuję! Bo cóż
to? Nie istnieje już żadne prawo, re-
guły? Niczego już nie możemy chro-
nić? Przyroda jest świętością. Je-
żeli na nią podniesiemy rękę, to co
nas powstrzyma przed gorszymi
czynami? 

Trzeba będzie zrobić to widowi-
sko, skoro nie ma innej rady. Pojadę
tam i stanę jak Rejtan. To wreszcie
żadna sprawa polityczna, tylko ludz-
ka. Jeśli nam się tego nie uda prze-
walczyć, to znaczy, że wszystko prze-
grywamy. Bo na razie mam poczu-
cie, że mieszkam w kraju, w którym
wszystko musi być przegrane. 

Vienio
raper

Dla mnie cała ta sprawa to oczy-
wista bzdura. Na pewno chodzi o to,
żeby ktoś na tym lepiej zarobił. Na-
pawa mnie obrzydzeniem to, że za
nasze wielkie podatki ktoś będzie
niszczył przyrodę. Jestem miłośni-
kiem natury, więc najchętniej poje-
chałbym na plac budowy i zrobił tam

wielką rozpierdówę. Trzeba walczyć
z tym systemem, radykalnie usuwać
z niego błędy takie jak ten.

Andrzej Strumiłło
artysta malarz, 
mieszka w Maćkowej Rudzie 
nad Czarną Hańczą 

Podpisałem apel „Gazety”. Nie go-
dzę się z zarozumialstwem technolo-
gicznym i administracyjną butą, przez
które uczepiono się projektu budowy,
nie licząc się z konfliktem, jaki z tego
wyniknie. Wiem, jak bardzo potrzeb-
na jest trasa Via Baltica. Jednak moż-
na było poprowadzić ją inaczej. Stra-
cono czas, a teraz manipuluje się ludz-
kim zniecierpliwieniem i dramatem,
by poprzeć szybką realizację projektu.
Ja nie wierzę jednak, że decyzja o prze-
prowadzeniu alternatywnej drogi opóź-
ni jej budowę. Przekonuje mnie pomysł
obejścia doliny, tym bardziej że jest to
tańsza wersja i ma szansę uzyskać fi-
nansowe wsparcie zEuropy. Rozumiem
gorycz mieszkańców Augustowa, ale
zostali zmanipulowani –przez błąd tech-
niczny albo czyjeś interesy. Tu jednak
nie chodzi o jakąś roślinkę czy ptaszka
zoryginalnym ogonkiem. Chodzi oeko-
system i przestrzeń, która raz zniszczo-
na już nigdy się nie odbuduje. 

Daniel Olbrychski
aktor, mieszka w Drohiczynie
nad Bugiem 

Podlasie jest piękne właśnie dlate-
go, że są tu jeszcze tak dzikie miejsca
jak Dolina Rospudy. W tym tkwi siła
i przyszłość tego regionu. Ci, którzy
chcą zniszczyć tę dolinę, choć wiedzą,
że istnieją inne rozwiązania, działają
po prostu na szkodę całego Podlasia. 

Grabaż
wokalista zespołów Pidżama Porno
i Strachy na Lachy

Często jeżdżę z zespołem po kraju
i wiem, jak wielkim problemem są pol-

skie drogi. Historia naszej infrastruktu-
ry staje się powoli narodową tragedią.
Doskonale rozumiem mieszkańców
Augustowa; przejeżdżałem ostatnio kil-
ka razy przez to miasto i wiem, że ob-
wodnica jest tam po prostu niezbędna.

Z drugiej strony sprawy związane
z ekologią są mi bardzo bliskie, a Do-
lina Rospudy to naprawdę przepięk-
ne miejsce. Gdyby można było zmie-
nić plany budowy obwodnicy tak, by
obie strony były zadowolone, byłbym
za tym całym sercem. Obawiam się
jednak, że może być już za późno
i zmiana projektu odwlekłaby ważną
inwestycję o kolejne lata. To bardzo
niefortunna inwestycja, szkoda, że ktoś
nie pomyślał, kreśląc pierwsze szkice
obwodnicy. Ale to chyba efekt trady-
cyjnej polskiej mentalności... Jak naj-
bardziej popieram akcję „Gazety”.

Duże Pe
raper

To jakiś rażący przykład głupoty!
Jak w ogóle można wpaść na pomysł
przeprowadzenia obwodnicy właśnie
przez Dolinę Rospudy, kiedy można
by ją wybudować kilka kilometrów da-
lej? Przez czyjąś bezmyślność mamy
zmarnować piękno niepowtarzalne
w skali Europy, świata? 

To porażające, że niektóre organi-
zacje ekologiczne potrafią blokować
potężne inwestycje w Warszawie tyl-
ko dla własnych korzyści material-
nych, a kiedy potrzeba prawdziwych
reakcji w ważnej sprawie, nie kiwną
nawet palcem. 

Cieszy mnie to, jak dużo osób pod-
pisało się pod apelem do prezydenta.
To pokazuje, że wbrew pozorom ma-
my jednak społeczeństwo obywatel-
skie. Mam nadzieję, że dzięki temu
apelowi (sam się pod nim podpisałem)
nie trzeba będzie podejmować takich
ekstremalnych działań jak przywią-
zywanie się do drzewa w akcie pro-
testu.

Numer Raz
raper

Nie jestem kierowcą, a oni na pew-
no inaczej patrzą na pomysł budowa-
nia obwodnic, które przecież są po-
trzebne. Ale jeśli budowa estakady ma
mieć tak zgubny wpływ na ekosystem,
jak zapowiadają ekolodzy, to stanow-
czo się na to nie zgadzam. Gdyby to
dotyczyło mojej bliskiej okolicy, był-
bym pierwszym, który przykułby się
do drzewa i nie dopuścił do rozpoczę-
cia prac. Chętnie podpiszę się pod ape-
lem, to ważna sprawa. 1

NOT. PIOTR KUBIŃSKI
ALEKSANDRA PEZDA,ADAM WAJRAK

Oni popierają akcję
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