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dam Z³otnicki ze stowarzyszenia ,,Empatia” wyje-
cha³ do Hiszpanii, aby do³¹czyæ do trzystuosobowej gru-
py zwolenników organizacji PETA (People for the Ethical
Treatment of Animals – Ludzie na rzecz Etycznego Tra-
ktowania Zwierz¹t), którzy 5 lipca przebiegli ulicami
Pampeluny – w wiêkszoœci ubrani jedynie w bieliznê,
czerwone chusty i plastikowe rogi na g³owach – dwa dni
przed doroczn¹ ,,Gonitw¹ byków”, uczestnicz¹c w trze-
ciej dorocznej imprezie ,,Human Race” (,,Ludzka Go-
nitwa”) organizowanej przez PETA. Celem nagich bie-
gaczy by³o pokazanie turystom alternatywy w wobec
tradycyjnej gonitwy ulicami miasta przera¿onych zwie-
rz¹t, które udrêczone, zostaj¹ w koñcu zabite na arenie
jeszcze tego samego dnia.

Zwolennicy PETA zwrócili siê do pani burmistrz
Pampeluny o przyjêcie nowej tradycji – radosnej ,,Lu-
dzkiej Gonitwy” – i powstrzymanie znêcania siê nad by-
kami, które przera¿one t¹ gehenn¹ czêsto odnosz¹ ciê-
¿kie rany, kiedy œlizgaj¹c siê padaj¹ zmuszone do
szar¿y wzd³u¿ brukowanych ulic. Mimo wzrastaj¹cej
wœród mieszkañców Hiszpani pogardy dla walk byków –
czego œwiadectwem jest przeg³osowany ostatnio w ra-
dzie miejskiej Barcelony zakaz tej prymitywnej, krwa-
wej rozrywki – oraz tysiêcy petycji z ca³ego œwiata za-
lewaj¹cych biuro burmistrza Pampeluny, nie odpowie-
dzia³a ona na proœbê PETA.

Gonitwa byków napêdza turystów, ale wiêkszoœæ
przybyszy nie ma pojêcia o okrucieñstwach, którym
poddawane s¹ byki przed, podczas i po gonitwie. Prêty
elektrowstrz¹sowe i ostre tyczki s¹ typowymi urz¹dze-
niami s³u¿¹cymi do podra¿nienia i przera¿enia byków,
by zmusiæ je do panicznego pêdu. W trakcie ucieczki
ulegaj¹ one obt³uczeniom, zranieniom i z³amaniom
koœci. W czasie walk nastêpuj¹cych po biegu, byki s¹

czêsto celowo pozbawiane si³ œrodkami farmakologicz-
nymi i biciem, a tak¿e maj¹ oczy smarowane wazelin¹,
aby os³abiæ ich opór przed atakami drêczycieli. Wed³ug
gazety a¿ 90% turystów, którzy
ogl¹dali walki byków i byli œwiadkami cierpieñ zwierz¹t,
nigdy nie uczestniczy³o w tym pokazie powtórnie.

Tegoroczna ,,Ludzka Gonitwa” obejmowa³a biega-
czy z Kanady, USA oraz prawie wszystkich krajów euro-
pejskich, w³¹czaj¹c Polskê, Ukrainê, Niemcy, Austriê,
Wielk¹ Brytaniê, Holandiê, Belgiê, W³ochy, Rosjê, S³o-
wacjê, Wêgry, Francjê i Hiszpaniê i szczyci³a siê dwu-
krotnie wiêksz¹ liczb¹ uczestników ni¿ w roku ubieg-
³ym, kiedy to przyci¹gnê³a uwagê œwiatowych mediów.
Zapraszamy do obejrzenia materia³ów z ,,Human Race”
na stronie www.RunningOfTheNudes.com.

l

,,The New York Times”

Darek Gzyra
d.gzyra@empatia.p

Protestuj¹cy zaczynaj¹ imprezê ,,Ludzka Gonitwa”.
Widaæ napisy w wielu jêzykach.

W ,,Ludzkiej Gonitwie” brali udzia³ ludzie w ka¿dej
kategorii wiekowej (pomijaj¹c dzieci).

Empatia wziê³a udzia³ w proteœcie przeciwko

GONITWIE BYKÓWGONITWIE BYKÓW
w Pampelunie
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RZE�NIA KOÑSKA W RAWICZU
awicka rzeŸnia koñska, nale¿¹ca do polsko-w³o-

skiej spó³ki MKZ, zosta³a uruchomiona na pocz¹tku
maja tego roku. W chwili otwarcia jej w³aœciciele za-
pewniali mieszkañców, i¿ s¹siedztwo ubojni nie bê-
dzie dla nich uci¹¿liwe. Pomimo deklaracji i zapew-
nieñ rzeczywistoœæ okaza³a siê zgo³a odmienna. Zde-
nerwowani i przera¿eni œwiadkowie, których dzia³ki s¹-
siaduj¹ z terenem rzeŸni, opowiadaj¹ o niehumani-
tarnych transportach, wy³adunkach i nieludzkim tra-
ktowaniu zwierz¹t. Od kilku miesiêcy rawiczan nêkaj¹
przeraŸliwe odg³osy zwierz¹t id¹cych na rzeŸ i stra-
szliwy odór wydobywaj¹cy siê z ubojni. Gdy przybywaj¹
transporty i konie nie chc¹ schodziæ z naczep, s¹ spy-
chane si³¹.

mówi
oko³o 50-letni mê¿czyzna.

Obecnej trwaj¹ czynnoœci wyjaœniaj¹ce Komendy
Powiatowej Policji w Rawiczu. Swoje dochodzenie pro-
wadzi równie¿ g³ówny lekarz weterynarii Piotr Ko³o-
dziej, który zleci³ wojewódzkim przedstawicielom in-
spektoratu weterynaryjnego kontrolê spó³ki MKZ. Lo-
sem zwierz¹t, zajêli siê tak¿e artyœci i twórcy rawickiej

Formy. O zaistnia³ej sytuacji poinformowali m.in. Annê
Chodakowsk¹, aktorkê, przewodnicz¹c¹ Spo³ecznego
Komitetu Obroñców Zwierz¹t oraz prezesa Stowarzy-
szenia Obroñców Zwierz¹t ,,Arka”, Gajê i Vivê, Polskie
Towarzystwo Opieki nad Zwierzêtami, Schronisko dla
Koni ,,Tara”, Fundacjê ,,Pegasus” oraz inne instytucje
zajmuj¹ce siê maltretowanymi zwierzêtami. Ich szefo-
wie zapowiedzieli pikiety i akcje protestacyjne, radzili,
do kogo zwróciæ siê o pomoc i gdzie interweniowaæ.

mówi
Magda J¹gowska.

W³aœciciele i pracownicy spó³ki, nie chc¹ wypo-
wiadaæ siê na temat zajœæ, które maj¹ miejsce w rzeŸni,
unikaj¹ dziennikarzy. Jedyn¹ reakcj¹ spó³ki MKZ jest
to, i¿ wyda³a polecenie postawienia muru w miejscu,
gdzie dzia³kowcy obserwowali transporty zwierz¹t.

Tego nie da siê opowiedzieæ s³owami. Tu
jest horror. Jest ha³as, ryk, r¿enie i p³acz koni –

Postanowiliœmy napisaæ list otwarty do burmi-
strza i rady miasta. Zaczêliœmy zbieraæ podpisy. Nie
podarujemy. W naszej petycji bêdziemy ¿¹daæ zam-
kniêcia rzeŸni Do tej pory petycjê przeciwko loka-
lizacji rzeŸni koñskiej w Rawiczu i niehumanitarnym
traktowaniu zwierz¹t podpisa³o ok. 500 osób –

Po zapoznaniu siê z sytuacj¹ postanowiliœmy po-
móc stowarzyszeniu, które tam na miejscu walczy o
zmianê zaistnia³ej okrutnej dla zwierz¹t rzeczywi-
stoœci. Prosimy szanownych Pañstwa o – w miarê mo-
¿liwoœci – w³¹czenie siê w zbieranie podpisów pod pe-
tycj¹, gdy¿ uwa¿amy te dzia³ania za s³uszne i konie-
czne. Jeœli nie pomo¿emy, to horror zwierz¹t bêdzie
trwa³ nieprzerwalnie, a okrucieñstwo ludzi bêdzie
wzrasta³o w poczuciu bezkarnoœci i niemo¿noœci ja-
kiegokolwiek wp³ywu ze strony osób, które zwierz¹t
nie traktuj¹ przedmiotowo. Zwierzêta same nie mog¹
siê broniæ – tylko my w ich imieniu mo¿emy takimi
dzia³aniami wymuszaæ na urzêdnikach gminnych, pra-
cownikach tej spó³ki oraz inspekcji weterynaryjnej
przestrzeganie istniej¹cego w Polsce prawa i humani-
tarne traktowanie zwierz¹t, bo nie s¹ one rzeczami –
a czêsto ludzie z wiêkszym szacunkiem podchodz¹ do

przedmiotów ni¿ do zwierz¹t. My wiemy, ¿e wszystkich
zwierz¹t nie da siê uratowaæ, ale gdy patrzymy na pysz-
czki naszych koni, to wiemy, ¿e one s¹ szczêœliwe, bo
zosta³y uratowane przed tym horrorem, oraz ¿e trzeba
robiæ wszystko ¿eby inne te¿ mog³y unikn¹æ takiego
strasznego losu.

Prosimy o odsy³anie podpisanych petycji na adres:
Komitet Pomocy dla Zwierz¹t
skr. 79
43-100 Tychy
albo
Stowarzyszenie AK i MRA
Dom Kultury
ul. Targowa 1
63-900 Rawicz

Komitet Pomocy dla Zwierz¹t

PROŒBA

R
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PETYCJA PRZECIWKO LOKALIZACJI RZE�NI KOÑSKIEJ W RAWICZU
I NIEHUMANITARNYM TRAKTOWANIU TRAFIAJ¥CYCH DO NIEJ ZWIERZ¥T

IMIÊ I NAZWISKO
(czytelnie)

Dok³adny adres
lub nr dokumentu ze zdjêciem

(czytelnie)
Podpis

Nie przetwarzamy danych osób, które podpisa³y petycjê.
Petycjê mog¹ podpisywaæ wszyscy, którzy ukoñczyli 13 lat.
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o sprzeciwie ze strony Jego
Œwi¹tobliwoœci Dalaj Lamy i Grup
Wsparcia Tybetu, KFC – gigant
w bran¿y – odwo³a³ plany
otwarcia swojej pierwszej placówki
w Tybecie. Plan, og³oszony w sty-
czniu 2004, wielu uwa¿a³o za ko-
lejn¹ w serii niezliczonych prób
chiñskiego rz¹du os³abienia trady-
cyjnej tybetañskiej kultury.

fast food

W odpowiedzi na list od Studentów na
rzecz Wolnego Tybetu, w marcu KFC jasno
da³ wyraz swoim planom ekspansji. Jednak,
po rozg³osie jaki przynios³a proœba Jego
Œwi¹tobliwoœci, by KFC nie wkracza³ do Ty-
betu, firma oœwiadczy³a 25 czerwca, i¿ nie
wejdzie do Tybetu gdy¿ obecnie nie ma uza-
sadnienia ekonomicznego dla prowadze-
nia tam interesów.

3.8.2004
�ród³o: http://www.studentsforafreetibet.org
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PORZUCA
PLANY
DZIA£ALNOŒCI
W TYBECIE

ilka tygodni temu przeczyta³em w gazecie, ¿e
w Ostródzie chc¹ zbudowaæ najwiêkszy bêben œwiata
i w tym celu zabitych zostanie kilkadziesi¹t wo³ów,
¿eby z ich skór zrobiæ membranê. Baju baju – pomyœla-
³em wtedy. Ale teraz okazuje siê, ¿e oni naprawdê ten
bêben buduj¹. Czy ktoœ mo¿e zaj¹æ siê t¹ spraw¹? W te
wo³y wierzyæ mi siê nie chce, ale kto wie? Mo¿e rze-
czywiœcie zamierzaj¹ zar¿n¹æ te zwierzêta tylko po to,
¿eby ktoœ móg³ sobie pobêbniæ…

Zamierzaj¹ tam pobiæ rekord Guinessa buduj¹c
najwiêkszy bêben œwiata. Bardzo to chwalebne dla
miasta, ¿e chce siê jakoœ wyró¿niæ, ale dlaczego przy
okazji musz¹ gin¹æ niewinne zwierzêta? Na mem-

branê instrumentu, który bêdzie mia³ œrednicê 10 m,
zu¿yta zostanie skóra z kilkudziesiêciu krów! Czy to
nie prze-sada, panie i panowie organizatorzy? Przy dzi-
siejszych technologiach z pewnoœci¹ skóry zwierzêce
mo¿na zast¹piæ innym materia³em. Czy naprawdê
musicie mieæ bêben pokryty wo³ow¹ skór¹? Czy zab-
rzmi on lepiej?

Wysy³am nadany wczeœniej do Urzêdu Miasta list
otwarty do organizacji wra¿liwych na losy zwierz¹t
z proœb¹ o nag³oœnienie tej sprawy. Mo¿e razem zatrzy-
mamy ten projekt.

S³awomir Olszewski, Ostróda
slawekk00@wp.pl

W³asne ambicje kosztem zwierz¹t
K

P

Szanowny Panie Novak,

Dalaj Lama
22.6.2004

t³umaczenie: Marek Kryda

Piszê do Pana na proœbê moich przyjació³ z organizacji
PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierz¹t)
zwracaj¹c siê z proœb¹ o rezygnacjê KFC (Kentucky Fried
Chicken) z otwarcia w³asnych restauracji w Tybecie, ponie-
wa¿ reprezentowane przez Pana korporacjê wsparcie dla
okrucieñstwa i masowych rzezi gwa³ci wartoœci narodu ty-
betañskiego.

Od wielu lat jestem szczególnie zatroskany cierpie-
niami kur i kurcz¹t – to w³aœnie œmieræ jednego z tych
ptaków ostatecznie wzmocni³o moj¹ decyzjê by zostaæ we-
getarianinem w roku 1965. Mieszka³em wówczas w Domu
Rz¹dowym na po³udniu Indii, z mojego okna mia³em widok
na kuchniê. Tybetañczycy z regu³y nie s¹ wegetarianami,
poniewa¿ w Tybecie czêsto brakuje warzyw a miêso stano-
wi wiêkszoœæ diety Tybetañczyków. Mimo to uznano, ¿e
jest bardziej etyczne jedzenie miêsa wiêkszych zwierz¹t ta-
kich jak jaki, poniewa¿ zamiast wielu ma³ych – zabija siê je-
dno du¿e. Z tego powodu mamy tam ograniczon¹ konsu-
mpcjê ryb czy kur, w rzeczywistoœci tradycyjnie trakto-
waliœmy kury jako Ÿród³o jajek a nie Ÿród³o miêsa i nawet
jajka s¹ rzadko zjadane z powodu pogl¹du, i¿ powoduj¹
one os³abiania pamiêci i umys³u. Zjadanie kur zaczê³o siê
dopiero wraz z przybyciem Chiñczyków.

Obecnie, gdy widzê sznur wisz¹cych g³ow¹ w dó³ pta-
ków w sklepach miêsnych – to sprawia mi to ból. Oceniam
jako niedopuszczalne by przemoc by³a pod-staw¹ nie-
których naszych nawyków ¿ywieniowych. Gdy podró¿ujê
przez Indie, w których mieszkam, w ma³ych miasteczkach
widzê tysi¹ce kurcz¹t w klatkach przed restauracjami ocze-
kuj¹cymi na zabicie. Jest to dla mnie bardzo zasmucaj¹cy
widok, poniewa¿ w upale nie maj¹ cienia, w ch³odne dni nie
mog¹ siê one schroniæ przed wiatrem. Te biedne ptaki s¹
traktowane tak jakby by³y jedynie warzywami. W Ty-becie
kupowanie zwierz¹t od rzeŸnika by ocaliæ im ¿ycie to tra-
dycyjna praktyka. Wielu Tybetañczyków kontynuuje j¹ na-
wet na wygnaniu, tam gdzie to tylko mo¿liwe. Dlatego jest
rzecz¹ zupe³nie oczywist¹, i¿ wspieram tych, którzy obe-
cnie protestuj¹ przeciwko wprowadzaniu praktyk prze-
mys³u ¿ywnoœciowego do Tybetu, które zwielokrotni¹ cier-
pienia wielkiej iloœci kur i kurcz¹t.

�ród³o: http://www.peta.org

KFC


