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  Jest w Polsce człowiek, ma 60 lat 
i nazywa się Jerzy Owsiak, który 
ponad dwadzieścia lat temu wpadł 
na pomysł, jak zorganizować wielką 
zbiórkę pieniędzy na dobry cel, która 
sprawiałaby radość jej uczestnikom, 
i od tamtego czasu, każdego roku, 
taką akcję prowadzi. Wydawałoby 
się, że oddźwięk społeczny tej jego 
działalności może być jedynie taki, 
że komuś ona się podoba, a ktoś in-
ny mówi: „daj mu Boże zdrowie, ale 
nie obchodzi mnie to co on robi, bo 
mam ważniejsze dla mnie sprawy 
na głowie”. I z pewnością tak właśnie
działalność charytatywna odbierana 
jest w każdym normalnym kraju na 
świecie.
  Ale nie w Polsce. Bo w Polsce to 
wygląda tak, że jednym to się podo-
ba, a inni widzą w tym działalność 
wrogą, antynarodową, wymierzoną 
w świętą wiarę katolicką, deprawu-
jącą młodzież i w ogóle bez reszty 
diabelską Żeby było jeszcze głupiej,
to co roku, w styczniu, ci drudzy 
zmierzają ku szczytowaniu, przeko-
nując samych siebie, że Owsiak to
oszust i antychryst – a ci pierwsi pod-
niecają się udowadnianiem, że twór-
ca WOŚP nie jest wielbłądem. A 
jedni i drudzy licytują się kretyńsko 
nawzajem, kto zbiera więcej: Caritas 
czy Owsiak.
   Ale co tam Polska. Tak samo bę-
dzie w każdym zakątku świata, gdzie 
zbierze się chociaż garstka Polaków. 
I niech ktoś mi powie, że to nor-
malne. Siedzi nasz Kowalski dajmy 
na to w Vancouver – z życiem się 
zmaga, benzyna droga, elektryczność 
drożeje, Chińczycy na każdym kroku 
włażą mu w drogę – a kiedy tylko 
nastanie kolejny rok, zaczyna spalać 
kalorie zapluwając się nienawiścią do 
Owsiaka, który zawinił mu tym, że 
w przeciwieństwie do niego jest kimś.
  Pisał w poprzednim „Aha!” An-
drzej Kwiatek, że „wszystko zależy 
od tego, czy ogólnie jest się z życia 
zadowolonym, czy nie”. 
 Mówię o tym, ponieważ jest w tym 
numerze temat ekologiczny, a eko-
logów nasz przykładowy Kowalski 
też szczerze nie lubi, bo wielu z nich, 
jak Owsiak, nosi kolczyk w uchu.
 Poza tym chyba przesilenie wiosen-
ne. Pogoda ku temu odpowiednia, a 
objawy charakterystyczne, z głęboką 
niechęcią do robienia czegokolwiek 
na czele. Stąd dużo fotografii.

    Ma na imię Walter, wygląda jak 
Walter i jest wydrą morską.
  Poraniony z broni śrutowej Walter 
znaleziony został w październiku 
na brzegu ocenu niedaleko Tofino 
(Wyspa Vancouver). Wystrzały po-
zbawiły go wzroku, pogruchotały 
spięte błoną pławną palce kończyn i 
wybiły mu zęby. Dostrzegli go ludzie 
spacerujący plażą, którzy zwrócili 
uwagę na ledwo żywe zwierzę i za-
wiadomili służbę ratowniczą.
   Po jedenastu tygodniach leczenia 
w centrum ratowania morskich ssa-
ków, wielu operacjach chirurgicznych 
i dentystycznych, stworzenie odzyska-
ło siły, ale ślepe i z trwałymi okalecze-
niami kończyn nie mogłoby przeżyć 
w swoim naturalnym środowisku. I tak 
trafił Walter do Vancouver Aquarium,
gdzie szybko się zadomowił, rozpo-
znając otoczenie dotykiem; reaguje 
na głosy opiekunów, a do towarzys-
twa ma trzy inne potrzebujące ludzkiej 
opieki wydry: Katmai, Tanu i Elfina.
  Na początku XX wieku wydry mor-
skie, zabijane dla ich futra, zniknęły 
całkowicie z wybrzeży Kolumbii Bry-
tyjskiej. Dzięki sprowadzeniu w latach 
1969-72 osiemdziesięciu dziewięciu 
wydr z Alaski ich populacja zaczęła się 
odradzać i liczy dziś około 5000 osob-
ników.

  Dzięki kamerze internetowej obrazy 
z życia codziennego Berthy i jej uro-
dzonego 14 stycznia nad ranem dziec-
ka ogląda świat. Oboje zamieszkują 
w cieśninie Juan de Fuca, przy po-
łudniowym krańcu Wyspy Vancou- 
ver, w rezerwacie ekologicznym Race 
Rocks, który jest jedynym w Kanadzie 
miejscem rozmnażania się słoni mor-
skich. Noworodek jest piątym od 2009 
roku dzieckiem Berthy.
  Wybite w XIX wieku prawie do-
szczętnie słonie morskie objęte zosta-
ły ochroną w wieku następnym. W re-
zerwacie Race Rocks przebywa ich 
zwykle tylko kilka rocznie; rekordo-
wą liczbę – 15 słoni morskich – odno-
towano tu w czerwcu ubiegłego roku. 
Większa jest liczebność uchatek ka-
lifornijskich – nazywanych też lwami
morskimi – kuzynów słoni morskich.

BERTHA
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DOBRY GRIZZLY, ŻYWY GRIZZLY
  W listopadzie ubiegłego roku na-
ukowcy z Simon Fraser University i 
Uniwersytetu w Victorii opublikowa-
li w czasopiśmie Public Library of 
Science wyniki badań dotyczących 
populacji niedźwiedzi grizzly w Ko-
lumbii Brytyjskiej. Raport mówi, że 
podawana przez rząd prowincji liczba
15 tysięcy żyjących tu grizzly jest 
wyssana z palca, w związku z czym 
albo powinno się zmniejszyć ich ilość 
przeznaczoną do odstrzału (300 rocz-
nie), albo jeszcze lepiej zakazać całko-
wicie polowań dla zdobycia trofeum.
  Świadome są tego szczepy indiań-
skie z wybrzeża B.C., które wprowa-
dziły zakaz zabijania szarych niedź-
wiedzi w rozciągającym się od Wyspy 
Vancouver po Alaskę ekoregionie lasu 
deszczowego (Great Bear Rainforest). 
Rząd ma jednak w nosie indiańskie 
prawa i w ogóle wie wszystko lepiej, 
w związku z czym ogłosił w grudniu, 
że nosi się z zamiarem otwarcia dwóch 
kolejnych terenów łowieckich w cen-
tralnej i południowo-wschodniej częś-
ci prowincji, objętych do tej pory za-
kazem polowania na grizzly.
  Próbę przemówienia do rozumu 
rządzących liberałów podjęły więc 
z kolei dwie organizacje ekologiczne
– Tides Canada oraz Nature Conser-
vancy USA – używając w tym celu 
języka zrozumiałego dla polityków. 
Wykazały one otóż czarno na białym, 
że żywe niedźwiedzie grizzly opłaca-

ją się naszej prowincji dużo bardziej 
niż grizzly zabijane. Organizowanie 
wycieczek do lasu deszczowego, pod-
czas których turyści oglądają misie 
na wolności, przynosi dochód dwu-
nastokrotnie (rok 2012) wyższy niż 
dochód z polowań. Przy polowaniach 
zatrudnienie znajduje jedenaście osób, 
a organizacja wypraw na oglądanie 

niedźwiedzi daje pracę 500 osobom.
  Czy to przeliczenie życia grizzly na 
pieniądze powstrzyma ich wybijanie? 
Oczywiście, że nie. Bo dlaczego nasz 
rząd nie miałby ciągnąć pieniędzy i 
z jednego, i z drugiego. To tak samo 
jak wiara pani premier Christy Clark, 
że można mieć i rurociąg, i pewność,
że ani kropla z niego nie wycieknie. 


