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chronimy przyrodę ratujemy zwierzęta edukujemy

inspirujemy współpracujemy

  „Jeśli społeczeństwu konsumpcyjnemu 
zostawimy wybór to zawsze wybierze zysk 
ponad ochronę środowiska naturalnego. 
To od nas zależy czy zdołamy zrówno-
ważyć takie podejście do świata. Naszą 
szansą na dobrą jakość życia na Ziemi jest 
uszanowanie praw przyrody i świadome 
działanie”.

dla Ziemi

Jacek Bożek, założyciel i prezes Klubu Gaja

Jak działamy? Wprowadzamy zmiany społeczne
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Klub Gaja jest jedną z najstarszych nie-
zależnych pozarządowych organizacji zajmują-
cych się ochroną środowiska naturalnego i pra-
wami zwierząt w Polsce. Został założony w 1988 
roku przez Jacka Bożka. Misją Klubu Gaja jest 
ochrona naszej planety Ziemi oraz zachowanie 
środowiska naturalnego i różnorodności biolo-
gicznej dla nas i przyszłych pokoleń. Działamy 
na rzecz ochrony przyrody, praw człowieka i praw 
zwierząt. Ziemię postrzegamy jako żywy orga-
nizm, gdzie człowiek, zwierzę, natura i kultura 
przenikają się nawzajem. Przynależą do jednej 
wspólnoty tworzącej Gaję - Matkę Ziemię.

Dziękujemy za wpłaty 
1% Twojego podatku  
oraz za darowizny
Klub Gaja serdecznie wszystkim dziękuje za 
wsparcie działań naszego stowarzyszenia wpła-
tami 1% podatku dochodowego za 2004 rok 
i 2005 rok. Dziękujemy także tym, którzy dokona-
li wpłat – darowizny na naszą działalność statu-
tową. Tylko dzięki Waszej pomocy możemy inter-
weniować w obronie przyrody i zwierząt. Jeste-
śmy bardziej skuteczni i niezależni. Dziękujemy 
za każdą nawet najmniejsza kwotę, dzięki niej 
możemy działać i służyć Ziemi.

Nasza córka Anastazja kocha ko-
nie i jeździ konno. Właśnie Anasta-
zja przyniosła ulotki Klubu Gaja ze 
stajni, wasze działania przekonały 
nas o słuszności wsparcia. My ko-
chamy zwierzęta bardzo, mamy w 
sumie 4 psy i 2 koty. A miłość - to 
nie branie, lecz dawanie..!
Pozdrawiamy,

Weronika i Cezary Pazurowie

Przekazałem 1 % 
(Bo mnie do tego nakłoniliście)
Ok, Ok. Popieram ratujących 
zagrożoną naturę!
Krzysztof Kokoryn 
atrysta malarz 

Dziękujemy 
wolontariuszom 
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy 
od wielu lat wspierają nas swoją pracą w szcze-
gólności tym, którzy pomogli nam w rozdaniu 
ulotek 1% i poświęcili swój czas aby nam pomóc! 
Kilkaset osób zaangażowało się w naszą kampa-
nię, to dzięki Wam udało się nam pozyskać środ-
ki finansowe na działalność Klubu Gaja.

Poznałam osobiście działaczy Klu-
bu Gaja. Podziwiam ich pasję i za-
angażowanie w sprawy ochrony 
przyrody i zwierząt. W pełni popie-
ram to co robią. Chciałabym poste-
pować tak jak oni.

Katarzyna Kożuchowska
zielona okulistka
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Od początku swojej działalności Klub Gaja zajmuje się ochroną środowiska natural-
nego. Prowadzimy przede wszystkim ogólnopolskie kampanie i programy na rzecz 
ochrony rzek i dolin rzecznych. Zwracamy uwagę opinii publicznej na zagrożenia 
i problemy ekologiczne związane z działalnością człowieka oraz na nasza wspólną 
odpowiedzialność za stan środowiska. Nasza przyroda, nasz krajobraz jest tak samo 
cenny i unikatowy jak nasza kultura i zabytki. Jest dziedzictwem narodowym.

Co roku odbieramy kilkaset interwencji od osób, organizacji a także instytucji, które 
nie mogą same sobie poradzić z dewastacją środowiska, w którym żyją. Doradzamy 
im i pomagamy. Zachęcamy do budowania porozumienia i dialogu, dla wspólnego 
dobra, ponieważ istnieje tylko jedna Ziemia. 

pierwsza akcja Klubu Gaja w 
obronie przyrody. Jest wio-
sna, marzec, rośnie opór pod-
ziemnej Solidarności. Stajemy 
w obronie drzew skazanych 
na wycięcie w centrum Biel-
ska-Białej. Tak zapisuje się 
historia. Pod drzewami opo-
zycja, SB - ecy, dziennikarze 
i przechodnie. Pierwsze dzia-
łanie Klubu Gaja odnotowano 
wzmianką w podziemnej „So-
lidarności Podbeskidzia” i w 
„Trybunie Robotniczej”. Udało 
się uratować dwie topole. 

Chronimy przyrodę

1989 otrzymujemy pismo od Rządu 
RP, informujące, iż Polska nie 
zamierza budować Kaskady 
Dolnej Wisły. Można to uznać 
za największy sukces Klubu 
Gaja w tej kampanii. Plany 
tej budowy odżywały od 30 
lat pod naciskiem lobby hy-
drotechnicznego. Budowa 7 
stopni wodnych byłaby naj-
większym przedsięwzięciem 
hydrotechnicznym w dziejach 
Polski. Jednak przyniosła by 
straty nie tylko ekologiczne, 
ale także społeczne.

2002rozpoczynamy Ogólnopolską 
Kampanię „Teraz Wisła”, któ-
rej celem jest zachowanie 
ostatniej dużej rzeki Europy 
w stanie zbliżonym do natural-
nej, ochrona jej biologicznej 
różnorodności i wartości kul-
turowych oraz informowanie 
o zagrożeniach dla środowi-
ska naturalnego jakie niesie 
budowa Kaskady Dolnej Wisły 
– 7 stopni wodnych na dolnym 
biegu Wisły. Bronimy Królowej 
polskich rzek.

1994
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Dolina Ostrego 
uratowana

Dolina Ostrego to niezwykły przyrodniczo łęg jesionowy 
i olszyny górskiej. Obszar chroniony w sieci Natura 2000. 
Uratowana została dzięki działaniom koalicji organizacji po-
zarządowych. To tutaj miała stanąć tama przegradzająca 
unikatowa dolinę. Minister Środowiska wydając swoją de-
cyzję powołał się m.in. na negatywną opinię Klubu Gaja na 
temat projektu budowy tamy.

Leśnica 
pozostanie naturalna

Klub Gaja uczestniczył w spotkaniu w sprawie projektowa-
nego zbiornika wodnego na rzece Leśnicy. Projekt uznali-
śmy za zagrażający naturalnemu, meandrującemu odcin-
kowi rzeki. Po wspólnych konsultacjach z innymi przedsta-
wicielami organizacji, które  uczestniczyły w spotkaniu oraz 
po przedstawieniu alternatywnych rozwiązań  Nadleśnictwo 
Koszęcin zrezygnowało z budowy tego zbiornika.

Dobre praktyki
W maju 2005 roku dzięki naszej m.in. pracy, Ministerstwo 
Środowiska zaakceptowało i zaleciło do stosowania opra-
cowanie „Zasady dobrych praktyk na rzekach górskich”. 
Dzięki temu mogą zostać zastosowane przyjazne dla śro-
dowiska rozwiązania hydrotechniczne tak aby zachować 
lub przywrócić zrównoważony stan  potoków i strumieni 
górskich.
 

O 24 pomniki 
przyrody więcej

Na prośbę mieszakńców wystąpiliśmy z wnioskiem o ob-
jęcie ochroną 26 dębów na terenie woj. wielkopolskiego. 
Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu przychylił 
się do naszego wniosku i objęto ochroną aleję 23 dębów 
we wsi Albertowo i stary dąb we wsi Witosław.

20
05
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Bardzo wielu z nas kocha zwierzęta. 
Nawiązując kontakt ze zwierzęciem, 
rozwijamy w sobie wrażliwość na in-
nych, poczucie więzi z przyrodą 
i współodczuwanie. Dlaczego wiec na 
świecie sytuacja zwierząt jest coraz 
gorsza? Przemysłowe fermy hodow-
lane, transporty zwierząt i ubojnie to 
miejsca, które wyznaczyliśmy zwie-
rzętom w naszej kulturze. Bezwzględ-
ność tego zjawiska sprawiała, że obro-
na naszych braci mniejszych stała się 
jednym z celów Klubu Gaja. 

Kilkanaście razy w miesiącu odbiera-
my interwencje dotyczące złego trak-
towania zwierząt. Pomagamy i służy-
my radą, jak wykorzystać istniejące 
prawo do ich obrony. Zwierzęta po-
trzebują naszej pomocy i miłości. 

W ramach naszych działań ratujemy 
konie, przed wywozem do rzeźni. Da-
rowujemy im życie. Trafiają one do 
stowarzyszeń i fundacji zajmujących 
się w szczególności hipoterapią. 
Wspomagając Klub Gaja, wspierasz 
nasze działania na rzecz ochrony 
i praw zwierząt, 
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pierwsza akcja Klubu Gaja w obronie praw zwierząt odbyła się przed 
cyrkiem radzieckim. Akcją informacyjną rozpoczęliśmy kampanię 
„Cyrk jest śmieszny nie dla zwierząt”. Kampania zakończyła się lo-
kalnym zakazem wjazdu dla cyrków z tresurą dzikich zwierząt, wy-
danym przez Prezydenta Bielska-Białej.

rozpoczynamy Ogólnopolską Kampanie „Zwierzę nie jest rzeczą” 
oraz zakładamy koalicję na rzecz uchwalenia ustawy „O ochronie 
zwierząt”. Pod naszą petycją za wprowadzeniem ustawy zebraliśmy 
600 tysięcy podpisów. Była to największa kampania środowiskowa w 
Polsce. Braliśmy udział w obradach komisji sejmowych, organizowa-
liśmy akcje, happeningi, spektakle uliczne i konferencje prasowe.

po dwóch latach kampanii doprowadziliśmy m.in.. dzięki naszej pra-
cy do uchwalenia ustawy „O ochronie zwierząt”. W ustawie wprowa-
dzono zapis, że „zwierze nie jest rzeczą.

20
05Siwa Kaśka, 

Cekin,
staruszek Kary 
znalazły dom
W sierpniu wykupiliśmy kolejne 
konie, które miały trafić do rzeź-
ni. Dziewięcioletnią Siwą Kaś-
kę i dwunastoletniego Cekina. 
Znalazły dom w Chrześcijańskiej 
Grupie Wsparcia w Leszczynach 
Dużych. Odwiedzają je dzieci 
z ubogich rodzin i  dzieci niepeł-
nosprawne. W tej wspólnocie 
znalazł też spokojne miejsce sta-
ruszek Kary, którego właścicielka 
nie mogła już utrzymywać.

Klacz Minnie 
i jej syn Giko
Uratowane dwa koleje konie 
z transportu śmierci 6 letnia klacz 
i jej syn 15 miesięczny ogierek 
służą teraz dzieciom z Ośrodka 
dla Dzieci Niepełnosprawnych 
w Działowie. Opiekują się nimi 
Państwo Maciejewscy ze wsi 
Skurpie.

1991

1995

1997
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Pamiętamy o płazach 
Od wielu lat staramy się chronić płazy w miejscach ich rozrodu oraz w czasie niebezpiecznych nich 
wędrówek przez ruchliwe drogi. Ustawiamy znaki ostrzegawcze, liczymy populacje, informujemy 
o ich sytuacji lokalne samorządy. Staramy się tak opiniować budowę nowych dróg by uwzględniano 
w projektach przejścia dla płazów. 

Jeszcze żywy karp
Wykup świątecznych karpi, którym darowujemy życie, sta-
ło się już nasza tradycją. Co roku przed Świętami Bożego 
Narodzenia prowadzimy akcję jeszcze „Żywy karp”, która 
ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na niehuma-
nitarne warunki sprzedaży i zabijania karpi, zwłaszcza na 
ulicach i w supermarketch. 
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Dzidka

Nima

Rudy

Zuza

Karpo

Uratowane  
przed śmiercią
Razem ze Studentami dla Wolnego Tybetu wykupiliśmy 
przeznaczone na zabicie zwierzęta. Knurka Rudego, losz-
kę Dzidkę, owce rasy mięsnej Nimę i Dałę oraz kozę Zuzę 
i gąskę Karpo. Dożyją one spokojnej starości w ośrodku 
Chrześcijańskiej Grupy Wsparcia w Leszczynach Dużych. 
Wspólnota pomaga alkoholikom i bezdomnym. 

20
05



10

Prowadząc działania zrozumieliśmy, że bez zmiany naszych postaw, trudno nam bę-
dzie zachować środowisko naturalne na Ziemi. Jak żyć w harmonii z przyrodą? Jak 
nauczyć się szacunku dla zwierząt? Zaproponowaliśmy dzieciom i młodzieży eduka-
cję poprzez działanie. Nic tak nie uczy jak bezpośrednie doświadczenie. 

Nabywanie kompetencji najlepiej udaje się we wspólnym działaniu. Kiedy razem po-
sadzimy drzewo, posprzątamy brzeg rzeki, pomożemy uratować zwierzę, poczuje-
my wagę naszego działania i ....zrozumiemy, że obrona naszej planety przed za-
nieczyszczeniem, zmianami klimatu, wyginięciem gatunków, to nie tylko oglądanie 
filmów przyrodniczych ale ogromny wysiłek i odpowiedzialność za nasze czyny. 

Edukujemy 
otrzymujemy nagrodę z okazji 
15-lecia działalności w dzie-
dzinie edukacji ekologicznej 
od Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Katowicach.

współpracujemy z 2000 tysią-
cami placówek oświatowych 
w całym kraju, instytucjami 
m.in.: Lasami Państwowymi, 
Parkami Krajobrazowym i ad-
ministracją publiczną.

otrzymujemy III nagrodę za 
akcję „Zbieraj makulaturę, ra-
tuj konie” w konkursie „W har-
monii z przyrodą” organizowa-
nym przez firmę Hewlett-Pac-
kard w roku 2003/2004

20042004 2005 
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Święto Drzewa 
to ogólnopolska i międzynarodowa akcja sadzenia 
drzew co roku 10 października i towarzyszący jej 
program edukacji ekologicznej obejmujący takie 
działania jak: zakładanie ogrodów przyszkolnych, 
parków, oznaczanie drzew pomnikowych i zgła-
szanie ich do ochrony, zbieranie nasion, zdoby-
wanie wiedzy na temat sadzenia i ochrony drzew, 
konkursy plastyczne i fotograficzne, nawiązanie 
współpracy ze szkołami partnerskimi. 

W 2005 roku w całym kraju posadzono kilka-
naście tysięcy drzew, na inaugurację obchodów 
zapraszano rodziców, społeczności lokalne, wój-
tów, prezydentów, znane osobistości. 

20
05
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Zbieraj makulaturę, 
ratuj konie
W ramach Święta Drzewa prowadzimy co roku 
akcję Zbieraj makulaturę, ratuj konie. Uczymy 
jak chronić środowisko i pomagać zwierzętom 
oraz nieść pomoc potrzebującym. Uratowane 
konie trafiają do stowarzyszeń i fundacji, gdzie 
służą do hipoterapią. 

W 2005 roku z akcji zebrano 150 ton makulatu-
ry, uratowano dwa konie Siwa Kaśkę i Cekina, 
które trafiły do Chrześcijańskiej Grupy Wsparcia 
w Leszczynach Dużych. Na tegoroczne wyniki 
jeszcze czekamy. Akcja trwa nadal!

Drzewa dla pokoju
Program święto drzewa rozpowszechniamy poza granicami kraju. Nasze przesłanie Zasadźmy drze-
wo dla pokoju dotarło w 2005 roku do 35 krajów świata. Drzewa posadzono w Kolumbii, Anglii, Szko-
cji, w Indiach. Na wzgórzach Medelin posadzono 500 drzew w intencji pokoju.
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Zaadoptuj 
rzekę 

to program edukacji ekologicznej, w którym 
dzieci i młodzież, wychowawcy podejmują 
lokalne działania na rzecz ochrony rzek, 
strumieni, potoków, stawów. Kiedy mówimy 
o adoptowaniu rzeki, chodzi nam o wzięcie 
na siebie roli jej stróża. Uczestnicy progra-
mu sprzątają rzeki i ich brzegi, zdobywają 
wiedzę o jej historii i geografii, dokumentu-
ją faunę i florę, badają i monitorują jakość 
wody, uczestniczą w konkursach plastycz-
nych, fotograficznych i literackich na temat 
rzeki. 

W 2005 roku z pasją i zaangażowaniem 
udało się mam wspólnie zaadoptowć 57 
rzek. Te rzeki maja już swoich strażników!
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W naszej pracy dla Ziemi korzystamy z form spektaklu, happeningu i działań para-
teatralnych. W zajęciach edukacyjnych czerpiemy z malarstwa, graffiti i sztuk wizu-
alnych. Tworzymy wystawy, filmy i wydarzenia medialne. Poprzez takie środki wy-
razów przedstawiamy nasze idee szerszemu odbiorcy. Odwołując się do symboli 
inspirujemy do refleksji i do działania.

Inspirujemy 

Klub Gaja został reprezentantem polskiej 
kultury w Sezonie Polskim we Francji 2004 
Nova Polska z wydarzeniem „Żyjący Świat”.
Organizatorem Sezonu Polskiego we Fran-
cji Nova Polska był Instytut Adama Mic-
kiewicza na zlecenie Ministerstwa Kultury 
i Ministerstwa Spraw Zagranicznych

w styczniu odbył się Festiwal Klubu Gaja 
Sztuka dla Ziemi w Galerii Bielskiej BWA. 
Na wystawie, obok zdjęć ilustrujących hi-
storię i działania klubu, prezentowaliśmy 
malarstwo Beaty Tarnawy oraz graffiti Dariu-
sza Paczkowskiego. Wystawę otworzył i za-
kończył happening Jacka Bożka Mandala. 

2004 2005
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Tylko współpraca i zrozumienie może zapewnić światu 
zrównoważony rozwój. Potrzebna nam jest do tego wie-
dza, zdolność komunikowania się i wartości. Kształt na-
szej przyszłości zależy bowiem od naszych postaw i de-
cyzji. To my mamy wpływ na przyszłość naszej planety.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, samo-
rządami, administracją publiczną. Oraz biznesem. Bie-
rzemy udział w pracach m.in: Państwowej Rady Ochrony 
Przyrody, Rady Dorzecza Górnej Wisły. Nasze działania 
prezentowane były na wielu konferencjach na świecie: 
Światowe Forum Wody w Hadze i Kioto, Światowy Ty-
dzień Wody w Sztokholmie oraz w Danii, Holandii, Wiel-
kiej Brytanii, Słowacji oraz w Azji Centralnej w Kirgistanie. 
Włączamy się w prace Eurogroup, która zrzesza najważ-
niejsze organizacje praw zwierząt w Europie.

Współpracujemy

British Council wybrał naszą wspólną 
pracę z grupą angielską jako najlep-
szą międzynarodowa wyminę mło-
dzieży w Wielkiej Brytanii zaprezen-
tował ją na EXPO ’98 w Lizbonie

W lipcu zorganizowaliśmy europejską 
akcję Big Jump w Polsce pod hasłem 
„Wskocz do Królowej. W jednym dniu 
o jednej godzinie ludzie w całej Eu-
ropie wchodzili do rzek. W Polsce 17 
lipca o godz.14. 00 kilkadziesiąt osób 
weszło w centrum Warszawy do Wi-
sły. W ten nietypowy sposób promo-
waliśmy rzeki dostępne dla ludzi oraz 
Ramowa Dyrektywę Wodną Unii Eu-
ropejskiej.

1998

2005
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Fundacji im. Stefana Batorego.

Klub Gaja 
serdecznie wszystkim dziękuje 
za pomoc i wsparcie 
oraz życzy radości 
pomarańczowego słońca

w imieniu Klubu Gaja

Jacek Bożek
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