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24 marca 2016 r. 

MINISTER ŚRODOWISKA 

JAN SZYSZKO 

Szanowny Panie Ministrze, 

Z głębokim oburzeniem przyjęliśmy do wiadomości upubliczniony wczoraj w mediach 

społeczniościowych fakt odmowy dopuszczenia Polskiego Związku Łowieckiego do udziału w 

obchodach Dnia Ziemi w Warszawie przez organizatora, którym jest Fundacja Ośrodka Edukacji 

Ekologicznej (02 026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44, lok. 140, tel. 22 668 92 68, faks 22 883 50 96). 

Naturalnie rozumiemy obiektywne przyczyny odmowy, związane m.in. ze zbyt późnym zgłoszeniem 

chęci udziału PZŁ w tej imprezie. Natomiast z całkowitym niezrozumieniem odbieramy uzasadnienie 

odmowy sformułowane przez panią Grażynę Hodun w mailu do ZG PZŁ, który wyklucza udział myśliwych 

w obchodzach Dnia Ziemi również w przyszłości. Poniżej przytaczamy w oryginale tekst odmowy: 

„Niestety zmuszeni jesteśmy odmówić Państwu, po raz pierwszy dlatego, że nie dysponujemy miejscem 

na tak duże stoisko, Dziś ma świeżo jesteśmy po uzgodnieniach i zamknęliśmy listę uczestników. Drugi 

powód również ważny - to jednak nie chcielibyśmy promować na Dniu Ziemi łowiectwa, zdecydowanie 

idea Dnia Ziemi daleka jest od promocji idei, którą Państwo reprezentują. Przykro mi, ale nie nawiążemy 

współpracy." 

Pan Minister w piśmie (GPM.079.) z bieżącego roku, którego kopie załączamy, objął honorowym 

patronatem obchody Dnia Ziemi. Odmowa współpracy i uzasadnienie tej odmowy przez organizatora, 

panią Grażynę Hodun, naszym zdaniem stoją w ewidentnej sprzeczności z wyrażaną wielokrotnie przez 

Pana Ministra wizją roli łowiectwa jako elementu naszych relacji ze środowiskiem naturalnym i znaczeniu 

tych relacji dla ochrony oraz zachowania użytkowanych zasobów przyrody. Nie tylko zwierzyny łownej i 

jej siedlisk jako materialnego daru natury i waloru estetyczno–duchowego. 

Słowa organizatorki stanowią de facto wyraz arbitralnego, aroganckiego i wyjątkowo irracjonalnego 

wykluczenia łowiectwa oraz myśliwych z kręgu społecznej działalności na rzecz przyrody i Ziemi. 

Odebrania im prawa do zaprezentowania społeczeństwu roli i znaczenia tego elementu 

ekstensywnego korzystania z przyrody oraz jej ochrony. I to zarówno w odniesieniu do zasobu, z którego 

bezpośrednio korzystają myśliwi – czyli zwierzyny łownej, jak również wielu innych gatunków zwierząt, 

ptaków etc., które profitują z bezpośredniej działalności myśliwych oraz z generowanych przez nich 

inicjatyw na rzecz kształtowania relacji ze środowiskiem, bazujących na idei zrównoważonego rozwoju. 

Niniejszym pragniemy dać wyraz naszemu PROTESTOWI przeciw postawie organizatorów, którzy jawnie 

nadużywają Patronatu Instytucji Ministra Środowiska nad Dniem Ziemi. Wykluczenie łowiectwa stanowi 

wyraz absurdalnej interpretacji i realizacji idei Dnia Ziemi w ewidentnej sprzeczności z potrzebą 

zjednoczenia wysiłków całego społeczeństwa na rzecz ochrony i zachowania otaczającego nas 

środowiska. 

Z poważaniem,     

 

Wojciech Bołoz 

prezes Fundacji DEVANA  

 

Do wiadomosci: Fundacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie, Lasy Państwowe – współorganizator Dnia Ziemi, Polska Izba Produktu 

Regionalnego i Lokalnego – współorganizator Dnia Ziemi, Polski Związek Łowiecki. 


