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Polityka agrarna w Polsce stawia obecnie szereg wyzwań: 
postępująca chemizacja gleby, erozja gleby, zagrożenie dla 
bioróżnorodności (roślinność, zwierzęta), uprawy roślin dla 
celów przemysłowych (biopaliwa), wadliwa gospodarka wodna i 
zużycie wody słodkiej, zanieczyszczenia wód, utrata terenów 
uprawnych na rzecz budownictwa mieszkaniowego , wielko 
powierzchniowych magazynów i zakładów przemysłowych oraz 
na potrzeby infrastruktury (drogi, autostrady).
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Ponadto, w Polsce powierzchnia ziemi uprawnej 
indywidualnych gospodarstw jest mała; nie można tu 
przeznaczać dodatkowych obszarów ziemi na rozległe strefy 
buforowe. Podobne problemy ma wiele krajów Europy, ale 
tylko niektóre z nich (W. Brytania) podejmują szeroką          
dyskusję i działania na rzecz rozwiązania problemów rolnictwa 
w całej ich różnorodności i złożoności, w długich horyzontach 
czasowych i w skali ogólnonarodowej
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5-cio letnie moratorium w sprawie GMO częścią szwajcarskiej 
konstytucji.
To spektakularne zwycięstwo: 55,7% głosujących poparło 
inicjatywę (referendum narodowe), we wszystkich 26 kantonach 
Szwajcarii. Odbyło się ono 27 listopada 2005 . 
Moratorium nie obejmuje badań naukowych, ani nie ogranicza 
importu.
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W historii Szwajcarii tylko 15 inicjatyw obywatelskich zostało 
przyjętych w referendum.
Aby zwycięstwo było możliwe powstała bardzo szeroka koalicja. 
Wszystkie organizacje rolnicze działały wspólnie z ekologami i 
grupami konsumenckimi. Kilka tygodni przed głosowaniem 
powstał komitet przeciwko memorandum, na czele którego 
stanął były pracownik Syngenta (Syngenta jest światową firmą 
działającą w branży rolnej, działającą w oparciu o innowacyjne 
badania i technologie).
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Dział VI projektu ustawy o organizmach genetycznie 
modyfikowanych praktycznie otwiera nasze obszary uprawne  
na nieograniczoną hodowlę zbóż i roślin transgenicznych. 
Czy jest to najbardziej palący problem naszego rolnictwa?
Czy bez tej ustawy nie można rozwijać polskiego rolnictwa? 
Żywność produkowana przez tradycyjne polskie rolnictwo jest 
uznawana za żywność zdrową, smaczną, uzyskiwaną z roślin 
uprawianych w naturalnych warunkach.
Kto i w imię czego zabiega o uchwalenie tej ustawy? 
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Propozycja legalizacji wprowadzenia do 
polskiego rolnictwa upraw zbóż GM 
wymaga głębokiej rozwagi, debaty i 
zastanowienia. W żadnym przypadku w 
tej sprawie nie jest pożądany pośpiech, nie 
wolno nalegać naciskom politycznym, 
naciskom międzynarodowych organizacji 
gospodarczych oraz kół lobbujących i 
działających w imieniu wielkich 
korporacji. 

„Jeżeli międzynarodowi inwestorzy, którzy włożyli duże 
fundusze do korporacji takich jak Monsanto, mieliby czekać na 
wyniki takich (długotrwałych, na ludziach) badań to byliby oni 
skazani na bankructwo”.

(Joeffrey Kalley, Dupont, 2001)
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Korporacje nie mają zbawiennych misji, i nie są orędownikami 
postępu. Przemysł biotechnologiczny i kręgi lobbujące 
twierdzące, że GMO są absolutnie bezpieczne dla środowiska i 
człowieka opierają swoje stwierdzenia na przestarzałych 
biologicznych paradygmatach, które są sprzeczne ze stale 
rosnącą wiedzą biologiczną. 
Wnioski z obserwacji i doświadczeń polowych pochodzą jeszcze 
ze zbyt krótkiego okresu, aby można się na nich opierać i 
podejmować ważkie decyzje.
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Największe obawy w sferze stosunków socjalnych budzi 
wprowadzenie technologii „genu terminatora”. Jest to złożona 
manipulacja genetyczna, która wprowadzona dodatkowo do 
rośliny transgenicznej sprawia, że ziarno z drugiego pokolenia 
staje się jałowe, niezdolne do kiełkowania. Nie trudno 
przewidzieć, że upowszechnienie tej technologii w rolnictwie 
bezwzględnie uzależni farmera od korporacji – właściciela 
takiego patentu. 
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Może to być narodzenie nowej formy feudalizmu. 
Wprawdzie firma Monsanto wyraziła obietnicę, że tej 
technologii (chroniącej jedynie „własność intelektualną”!) nie 
będzie wprowadzała do praktyki rolnej, ale czyż można wierzyć 
menażerom, których zasadą jest „złam wszelkie zasady” (to jest 
tytuł podręcznika menażerów!).
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EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ŹRÓDŁA OBAW 
PRZED SZYBKIM WPROWADZENIEM 
UPRAW W GMO
Prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć
(wg stanowiska 34-osobowego Komitetu Ochrony Przyrody 
PAN, znacznie poszerzone i uściślone)

Kto dostarczy NIEZALEŻNYCH wyników badań, które by 
sprawdzały/falsyfikowały aprioryczną „WIARĘ” kadr 
naukowych z uczelni rolniczych w nieszkodliwość upraw GMO 
dla gatunków i dla środowiska naturalnego?
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1. PODSTAWOWE FAKTY I OCENY
1.1. Wobec nadmiaru żywności Europa i Polska mają 

trudności z jej zbytem.
Spodziewany jest dalszy wzrost plonów z doskonalonych 
upraw tradycyjnych w warunkach cieplejszego klimatu. 
Zmniejszywszy o 80% zużycie biocydów (Nowicki i Ribbe 
2001), Polska jest zagłębiem żywności czystszej chemicznie 
i o wysokich walorach smakowych. Eksport jej rośnie o 
1/4 do 1/3 rocznie.
Konkurentom może zależeć na wmuszeniu Polsce upraw i 
surowców z GMO, aby podważyć nasz atut czystej 
ekologicznie i genetycznie produkcji rolnej.
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1.2. Wprowadzenie już DZIŚ do Polski nowych upraw, pasz i 
żywności z GMO może się odbyć tylko kosztem 
przyspieszonego bankructwa drobnych rodzinnych 
producentów, silnie zwiększając bezrobocie.
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1.3. Wprowadzenie upraw i produktów z GMO do Polski 
ZAGRAŻA naszej różnorodności biologicznej, a 
konkretnie:
a) wysokiej różnorodności strukturalnej krajobrazu 
rolniczego, jako ostoi dla zanikających na zachodzie 
Europy gatunków kryptogamów, roślin i zwierząt.
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b) czystości genetycznej 
gatunków dzikich, zwłaszcza 
spokrewnionych z formami GM, 
choć i innych.
c) istnieniu starych odmian 
hodowlanych, jako 
agronomicznemu bogactwu 
genetycznemu, które wnieśliśmy 
do zubożonej przyrodniczo Unii. 
Zmniejszy to różnorodność 
lokalnych kultywarów i odmian 
zwierząt hodowlanych (World 
Conservation Strategy, 1980).
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d) wprowadzenie nowego genetycznego czynnika do 
środowiska jest AKTEM NIEODWRACALNYM, 
niezależnie czy skutki okażą się neutralne czy szkodliwe. 
Mamy tu do czynienia nie z redukowalnymi chemikaliami, 
lecz z rozmnażającymi się i zdolnymi do mikroewolucji, 
rywalizacji i przystosowania się organizmami.
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1.4. Krajowa administracja nie może jeszcze zapewnić 
skutecznej kontroli nad materiałem siewnym oraz nad 
dystrybucją produktów z GMO, wobec braku 
sprawdzonych norm prawnych.
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Prof. T. Żarski z Katedry Zoologii SGGW przytacza 
następujące wyniki badań:
szczury karmione ziemniakami transgenicznymi miały gorsze 
przyrosty, wystąpiły zmiany w wątrobie i w nerkach, a także w 
grasicy co mogło mieć wpływ na układ odpornościowy.  
Pozornie sprawa była prosta: lektyna jest toksyczna i nie należy 
się dziwić, że ziemniaki, które ją zawierały też stały się 
toksyczne. Jednak problemem ważniejszym był fakt, grupa 
otrzymująca czystą lektynę i tradycyjne ziemniaki zmian tych 
nie miała.
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Podobnie niepokojące, a wręcz szokujące są wyniki 
eksperymentu z żywieniem szczurów soją GM (RR-Monsanto) i 
soją nie zmodyfikowaną przeprowadzonego przez Ermakową z 
Rosyjskiej Akademii Nauk. Upadki potomstwa matek 
karmionych soją GM w pierwszych 3 tygodniach życia wyniosły 
55,6% (przy wahaniach w poszczególnych miotach od 46 do 
64%), podczas gdy w grupie otrzymującej soję tradycyjną 
jedynie 9%. Te młode szczury, które przeżyły charakteryzowały 
się bardzo słabym tempem wzrostu i na koniec drugiego 
tygodnia życia 36% z nich nie osiągnęło 20g, podczas gdy w 
grupie z tradycyjną soją tylko 6,7%. 
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Długotrwałe badania Malatesty i wsp. 
przeprowadzone na myszach żywionych GM 
soją RR wykazały zmiany w strukturze jader 
komórkowych komórek wątroby, trzustki oraz 
jader u samców. Badania te prowadzono przez 
24 miesiące. Autorzy sugerują, że obserwowane 
przez nich zmiany w strukturach komórkowych 
mogą mieć istotny wpływ na ich funkcje 
wewnątrz i zewnątrz wydzielnicze, a w efekcie na 
przemiany metaboliczne u zwierząt. Badania 
przeprowadzone ostatnio wykazały, że 
zaobserwowane zmiany w strukturze komórek 
wątrobowych ustępują po powrocie do żywienia 
soją tradycyjną. 
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Jak podaje Halat, naukowcy norwescy z Uniwersytetu z Trompo 
Myhre i Feton wykazali, że promotor 35S CaMV, element 
struktury genetycznej wykorzystywanej do modyfikacji roślin, 
może prowokować ekspresję genów w hodowlach komórek 
człowieka. Wcześniej panował pogląd, że promotor działa w ten 
sposób tylko w roślinach. Wspomniany promotor 35S CaMV to 
fragment wirusa choroby mozaikowej kalafiorów, należącego do 
pararetrowirusów, a więc podobnego do wirusa wywołującego 
AIDS, który po okresie uśpienia może sprowokować upośledzenie 
odporności człowieka i w konsekwencji rozwój np. nowotworów 
złośliwych albo też może być punktem wyjścia nowych wirusów.
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„Nie znamy dokładnie działania genów, nie znamy też etiologii 
wielu chorób nowotworowych. Jestem przeciwny wprowadzeniu 
GMO do szerokiej praktyki rolniczej” powiedział prof. M. 
Chorąży z Zakładu Biologii Nowotworów Instytutu Onkologii w 
Gliwicach (KONF. Senat RP, 15.02.07R.).
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Stanowisko Rządu RP dotyczące organizmów genetycznie 
zmodyfikowanych (GMO) Z DNIA 3 KWIETNIA 2006 ROKU:

RZĄD POLSKI OPOWIADA SIĘ PRZECIWKO 
WPROWADZANIU DO UPRAWY 
GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANEJ SOI.
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Polska jest ewenementem pod względem bogactwa 
bioróżnorodności. Wprowadzenie GMO do środowiska spowoduje 
poważne zakłócenia w jego funkcjonowaniu. 
 Zatem Ramowe Stanowisko przedstawia się następująco:

Rząd Polski dopuszcza prowadzenie prac zamkniętego użycia 
GMO zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa.
Rząd Polski opowiada się przeciwko prowadzeniu zamierzonego 
uwolnienia  GMO do środowiska w celach doświadczalnych na 
terytorium RP.
Rząd Polski opowiada się przeciwko wprowadzeniu do obrotu 
produktów GM dopuszczanych na podstawie Dyrektywy 2001/18.
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Rząd Polski dopuszcza możliwość importu żywności GM spoza 
Unii Europejskiej oraz sprowadzania jej z krajów członkowskich UE 
pod warunkiem wyraźnego jej znakowania i bez dalszej możliwości 
jej przetwarzania w Polsce.
Rząd Polski opowiada się przeciwko wprowadzaniu do obrotu pasz 
GM.

DLACZEGO WIĘC PREMIER JAROSŁAW 
KACZYŃSKI PODPISAŁ 13. 02.2007 br. ŹLE 
(POKRĘTNIE) PRZYGOTOWANĄ USTAWĘ 
DOT. GMO?!



  


