
DANUTA PILARSKA 

Nazywam się Danuta Pilarka. Jestem rolniczką. Zawsze i wszędzie to podkreślałam  

– rolniczką. Właśnie ten zawód, ten wybór zadecydował o dalszych kolejach mojego życia.  

I muszę powiedzieć, że nigdy nie żałowałam tej decyzji. Obecnie wraz z mężem prowadzimy 

gospodarstwo w Retkowie. Gospodarstwo specyficzne – ekologiczne, czyli takie, gdzie zboża, 

warzywa okopowe produkowane są zgodnie z prawami natury. Nie stosujemy sztucznych 

nawozów, nie dajemy oprysków, nie korzystamy z materiału siewnego przygotowywanego 

przez wielkie korporacje. Nasze zwierzęta rosną zgodnie z prawami natury. W ich paszy  

nie ma przyspieszaczy, ulepszaczy i różnego rodzaju „cudów” nowych technik 

biotechnologicznych. Te ostatnie to GMO, czyli modyfikacje genetyczne. Trucizna, która 

wkrada się w nasze codzienne życie, która zastępuje zdrową żywność, a reklamy promujące 

GMO dają nam tylko substytut szczęśliwego życia, rozwiązania problemu głodu na świecie  

i twierdzą wszem i wobec, ze GMO jest ok. Lecz tak nie jest. Absolutnie! I dlatego jestem  

tu gdzie jestem, robię to, co robię i wielką cześć swojego życia poświęciłam i poświęcać będę 

w walce z tym wielkim niebezpieczeństwem, jakim jest modyfikacja genetyczna w uprawach 

i hodowli. Dlatego też jestem prezesem Związku Zawodowego Rolników Ekologicznych  

św. Franciszka z Asyżu oraz przewodniczącą Zarządu Głównego Stowarzyszenia Producentów 

Żywności Metodami Ekologicznym „Ekoland” i Nominowanym członkiem Rady Rolnictwa 

Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa  i Rozwoju Wsi Marku Sawickim. 

 

Gdyby spróbować opowiedzieć w kilku słowach o tym, czym zajmujemy się w obu 

organizacjach, można spojrzeć przez pryzmat mojego kalendarza w ciągu ostatnich tygodni. 

22 stycznia byłam w Berlinie. Na zaproszenie naszych niemieckich przyjaciół delegacja 

Stowarzyszenia Ekoland i związkowa wraz 22 tys. ludzi protestowała. Podczas Targów 

„Zielony Tydzień”, które corocznie odbywają się w Berlinie, doszło do spotkania wielkiej 

grupy lobbingowej – polityków, biznesmenów, ludzi którym nie zawsze jest po drodze  

ze społeczeństwem. O tym poformowali nas niemieccy związkowcy. Cóż więc było robić? 

Pojechaliśmy do Berlina. Niezwykłe ciepłe przywitanie naszej skromnej delegacji przez 

niemieckich przyjaciół. To pierwsze moje wrażenie ze stolicy Niemiec. Wielki protest. Wielu 

ludzi. Dominował zielony kolor. Przemarsz przez miasto. A na koniec wielki tumult, hałas 

wzniecony przez 22 tys. gardeł, trąbki i różnego innego rodzaju zagłuszacze cichych rozmów 

polityków i biznesu w hotelowym lobby. Zdjęcia z Berlina – wystarczy je zobaczyć. 

 

Już we wtorek, 25 stycznia, przyszło mi pojechać do Warszawy. W Senacie odbyło się 

niezwykle ważne spotkanie. Większość z tych, którzy nas, działaczy ekologicznych, 

dyskredytują uważa nas za oszołomów wieszających się na drzewach i blokujący postęp 

techniczny. Tak chcą nas widzieć różnego rodzaju magicy rzeczywistości. Lecz tak nie jest.  

Ta rzeczywistość  w wydaniu organizacji, na czele której mam zaszczyt stać - to spotkania  

z politykami, współpraca z mediami i co najważniejsze… rzeczowa, merytoryczna debata  

na temat GMO z ludźmi, którzy nie są nam przychylni. Przecież inaczej być nie może.  

To właśnie dzięki tej mozolnej pracy, nasze zdanie staje się zauważalne. Takie spotkania  



jak te, które odbyło się w Senacie, to w moim życiu codzienność. Bo trzeba przekonywać 

decydentów do tego, by nie wprowadzali GMO do Polski. W innym wypadku będzie źle. 

Bardzo źle. W polskim parlamencie trwają prace nad ustawą o GMO. My monitorujemy  

ich postęp i zapisy w niej zawarte. Musimy patrzeć rządowi na ręce. Tak, by nie zrobił  

on żadnych głupstw.  

Teraz czeka mnie wyjazd do Brukseli. Kolejny raz i to bynajmniej nie na wycieczkę.  

W Parlamencie Europejskim odbędzie się debata nad polskim rolnictwem. Stanie się  

to 9 lutego. Organizują go same znakomitości wolnego słowa - eurodeputowani Janusz 

Wojciechowski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), José Bové (Grupa 

Zielonych/Wolne Przymierze Europejskie), Dan Jorgensen (Grupa Postępowego Sojuszu 

Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim) oraz Robert F. Kenedy  

Jr. (Waterkeeper Alliance). 9 lutego zostanie wyświetlony film, pt. „Świński interes”.  

Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nasze postulaty, rolników, konsumentów, 

przetwórców, którzy chcą normalności na stołach, staje się coraz głośniejsze. Bardziej 

słyszalne. Wyraźniejsze i zdecydowane.  

Przez lata byłam sołtysem Retkowa. Jestem w-ce Prezesem jednostki OSP w Szubinie,  

a od niedawna, przewodniczącą Rady Organizacji Pozarządowych w powiecie nakielskim. 

Byłam kandydatką do fotela burmistrza Szubina i kandydatką do sejmiku województwa 

kujawsko-pomorskiego. 


