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Sprawy

Mój krytyczny g³os
w sprawie ³owiectwa
Kazimierz Orzechowski

£

owiectwo, czyli gospodarka
³owiecka, obejmuje hodowlê
i ochronê zwierzyny oraz jej
pozyskiwanie poprzez polowania lub
od³owy. Wy³¹czne prawo do polowañ maj¹ cz³onkowie Polskiego
Zwi¹zku £owieckiego, którzy poza
tym zajmuj¹ siê m.in. monitoringiem
³owieckim, prowadzeniem badañ,
krzewieniem kultury i etyki, szkoleniem kandydatów.

W 1175. wydaniu Rzeczy z 31 padziernika ub. roku opublikowalimy
artyku³ Bogdana Kasprzaka z Ko³a £owieckiego Dzik w Kominie o poddawaniu w w¹tpliwoæ presti¿u myliwych i dobrych stronach ich dzia³alnoci. Dzi publikacja przeciwnika polowañ  pochodz¹cego z Kobylina
by³ego lenika.

Niedobra opinia

Kapelani i ksiê¿a myliwi

Wkrótce myliwi stali siê niezwykle
pobo¿ni. Poustanawiali kapelanów
okrêgów czy kó³ ³owieckich i przyjêli w swoje szeregi ksiê¿y-myliwych,
którzy mieszaj¹ chrzecijañstwo
z pogañstwem. Odprawiaj¹ jakie
magiczne rytua³y nad ubit¹ zwierzyn¹, powo³uj¹ siê na wiêtych patronów (nie pamiêtaj¹, ¿e ci zostali
wiêtymi, gdy porzucili polowanie!),
a zw³aszcza na zapisane w Biblii s³o-

Myliwi s¹ wygodni i nie chce im siê
zwierzyny tropiæ. Maj¹ ambony i zak³adaj¹ nêciska z ró¿nymi smako³ykami. Ten obrzydliwy moralnie proceder skomentowa³ etyk, prof. Jan
Hartmann z Uniwersytetu Jagielloñskiego pisz¹c: Nie znam równie odra¿aj¹cego przyk³adu deptania najg³êbszej i najwiêtszej ostoi etycznoci, jakim jest dar, a szczególnie dar
z pokarmu. Zaprosiæ do jedzenia i zabiæ  to najpodlejsza zdrada... Myliwy, który to czyni, narusza najbardziej surowe tabu, bezkarnie i bezmylnie niszcz¹c podstawy ludzkiej
kultury.
Zniesiono tak¿e zakaz polowania
od zachodu do wschodu s³oñca. Teraz mo¿na strzelaæ po ciemku do nierozpoznanych celów, do wszystkiego, co siê rusza, nawet do... (niestety)
siebie samych. Nadto na Gwiazdkê
myliwi otrzymali od parlamentu
znowelizowan¹ ustawê o ³owiectwie.
To, moim zadaniem, gwód do
trumny PZ£ i ksiê¿a kapelani mog¹
ju¿ obmylaæ kazania na mszê ¿a³obn¹...

Nadzieja w lenikach

PZ£ powinien byæ ograniczany
w swoich prawach przez stopniowe
wy³¹czanie z polowañ ptactwa i poszczególnych gatunków zwierz¹t a¿
Abp. Józef Kowalczyk z upolowanym dzikiem przed o³tarzem odprawia mszê w. z okazji 90-lecia Polskiego Zwi¹zku £owieckiego
do jego ca³kowitego zlikwidowania
wa Czyñcie sobie ziemiê poddan¹, zuity Tomasza
i przekszta³cenia
zapominaj¹c o ich wyk³adni w ency- Nogaja Dwie
PZ£ liczy 123 tys. cz³onków, co stanowi 0,3 proc. lud- w Polski Zwi¹klice Laudato si papie¿a Franciszka. ambony.
£oStrzelecki.
noci kraju. 10 proc. Polaków popiera myliwych. Na zek
Jego cz³onkowie
Zwieñczeniem tego obyczaju by³o wiectwo i Ko460 pos³ów Sejmu ponad setka poluje. Do PZ£ nale- w specjalnych
sprawowanie bezkrwawej ofiary ció³, czyli o s³omszy w. przez abpa Józefa Kowal- wach i o tym, co
mo¿¹ m.in. w³aciciele firm (14 proc.), rolnicy (10 proc.), strzelnicach
gliby do woli
czyka z upolowanym dzikiem przed ³¹czy mylistwo
pracownicy Lasów Pañstwowych (10 proc.), wojsko strzelaæ do rzuto³tarzem. Mia³o to uwietniæ obcho- i Koció³ katolicdy 90-lecia Polskiego Zwi¹zku £o- ki w Polsce w hików, do tarcz
i policja (5 proc.), inne zawody (20 proc.)
wieckiego, ale czy uwietni³o?
storii, kulturze,
z wyobra¿eniem
Ksiê¿y-myliwych jest 300.
dzikich zwierz¹t,
jêzyku i ceremoW¹tpliwe zwi¹zki
w ostatecznoci
niach (2013).
Sami ksiê¿a-myliwi zabrali siê te¿ Zawarty w niej s³ownik wyrazów ¿ubra, zwierzyny p³owej, kozicy, niech strzelaj¹ nawet (przepraza kodyfikacjê funkcji kapelana w jêzyku kocielnym i myliwskim muflona) ma wiadczyæ o wielowie- szam)... Panu Bogu w okno.
Zachowanie dzikich zwierz¹t pow PZ£. Przyk³adem jest ksi¹¿ka je- (np. ³y¿ka do kadzid³a i ³y¿ka  ucho kowych i cis³ych zwi¹zkach myliwinno siê powierzyæ lenikom; s¹ to
stwa z Kocio³em.
Z punktu widzenia jêzyko- czy jedyni fachowcy przygotowani do tekulturoznawstwa jest to po prostu go w ró¿nych typach szkó³ lenych.
bzdura. Autora nie staæ na odrobinê Zwierzyna niech wróci z powrotem
obiektywizmu i przywo³anie argu- do lasów, do specjalnie wyznaczomentów przeciwników mylistwa. nych ostoi i mateczników. Jej baz¹
wniosek o przyznanie dofinansowaNie znaczy to, ¿e w ksi¹¿ce tej nie ma ¿ywieniow¹ mog¹ byæ ³¹ki ródlene
nia; wówczas ³¹czna wartoæ nale¿¹rzeczy s³usznych czy moralnie budu- i odtworzone poletka ³owieckie,
cych do nich gospodarstw musi wyw okresie zimy za  dodatkowo
j¹cych.
przygotowana liciarka, ¿o³êdzie,
nieæ min. 15 tys. euro, a w roku,
kasztany.
w którym zostanie z³o¿ony wniosek
Paruzja obejmie wszystko
Poczynione przez ni¹ szkody
o wyp³atê p³atnoci ostatecznej ka¿de
Myliwym wyznaj¹cym podczas
z gospodarstw osi¹gnie wielkoæ ekomszy w. wiarê w cia³a zmartwych- w uprawach mog¹ byæ rekompensonomiczn¹ min. 10 tys. euro.
wstanie i ¿ywot wieczny chcia³bym wane przez Lasy Pañstwowe (obecPoziom dofinansowania wynosi
przypomnieæ s³owa Piotra Aposto³a nie skala tych szkód to 1,77 z³ na osostandardowo 50 proc. poniesionych
o odnowieniu wszechrzeczy, a co bê rocznie).
Liczebnoæ pozostawionej samej
kosztów kwalifikowalnych. Gdy
z mechaniki kwantowej wywodz¹
wniosek sk³ada m³ody rolnik lub kil- stwach, w których jest prowadzona uczeni i potwierdzaj¹ teologowie.
sobie zwierzyny z czasem  wed³ug
ku rolników poziom ten mo¿e wy- produkcja zwierzêca, maksymalna
Paruzja, czyli wskrzeszenie, obej- specjalistów  ukszta³tuje siê na ponieæ 60 proc.
wysokoæ pomocy wynosi 200 tys. z³. mie zarówno przyrodê o¿ywion¹, jak ziomie najni¿szym z mo¿liwych.
Wnioski, które zostan¹ poddane i nieo¿ywion¹. Jak wy zatem, bardzo Mo¿na te¿ pomyleæ o odtwarzaniu
Maksymalna kwota wsparcia nie
mo¿e przekroczyæ 500 tys. z³. ocenie punktowej, przyjmuj¹ oddzia- pobo¿ni myliwi i poluj¹cy kapelani, ³añcucha biologicznego i wykorzyW przypadku inwestycji niezwi¹za- ³y regionalne ARiMR. Mo¿na je bê- spojrzycie w oczy tym wszystkim za- staniu wilków, które w sposób natunych bezporednio z budow¹, moder- dzie równie¿ z³o¿yæ za porednic- bitym przez siebie stworzeniom? ralny i najbardziej higieniczny wyrênizacj¹ budynków inwentarskich lub twem biura powiatowego agencji.
A maj¹ one zazwyczaj piêkne cz¹ myliwych w regulowaniu romagazynów paszowych w gospodar(wil) i przenikliwe oczy.
dowiska.
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Myliwi nie ciesz¹ siê dobr¹ opini¹.
£owiectwo zawsze siê ³¹czy³o
z przywilejem mo¿nych i oni stanowili wzorce, a z tym bywa³o ró¿nie.
Przedwojenne ziemiañstwo np. z ba¿anta uczyni³o icie janiepañskiego
ptaka, a jego wolierow¹ hodowlê 
swoist¹ mod¹. Ubijanie ich tysi¹cami
w ci¹gu jednego dnia by³o za zaprzeczeniem pojêcia mylistwa.
W latach powojennych szeregi
myliwych poszerzyli robotnicy
i ch³opi oraz funkcjonariusze milicji
i oficerowie wojska. Chodzi³o g³ównie o pozyskiwanie zwierzyny, tote¿
rych³o nazywano ich miêsiarzami
i rzenikami. Dla poprawienia wizerunku myliwi w galowych strojach
z dystynkcjami zaczêli chodziæ po
szko³ach z pogadankami o mi³oci do
przyrody, dokarmianiu zwierz¹t, pomocy w przetrwaniu zim. Wszystko
to prawda, ale klimat siê ociepli³,
a nadmierne dokarmianie przyczyni³o do problemu z pog³owiem dzików.

Wygoda i wsparcie Sejmu

Od 19 lutego do 20 marca br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na Modernizacjê gospodarstw rolnych w obszarze d,
zwi¹zanym z racjonalizacj¹ technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji oraz zmian¹ profilu i zwiêkszeniem produkcji. Poprzedni tego typu
nabór odby³ siê w 2016 r. i cieszy³ siê
zainteresowaniem 30 tys. wnioskodawców. rodki uzyskane w ramach
tej pomocy pozwalaj¹ m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urz¹dzeñ
rolniczych.
O pomoc mog¹ ubiegaæ siê rolnicy
posiadaj¹cy gospodarstwa, których
wielkoæ ekonomiczna wynosi 10200 tys. euro. Wyj¹tek stanowi¹ rolnicy, którzy bêd¹ wspólnie sk³adaæ
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