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– apeluje 
prof. Piotr !liwi"ski.
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Strzela Szyszko, 
strzela Kukiz, co roku 
my!liwi w Polsce zabijaj" 
1,5 miliona zwierz"t s. 6

Nienawi!" 
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Nienawi!"
w Puszczy 

My!liwy kocha swoje "owisko nad #ycie. 
Z tej mi"o!ci w Puszczy Bia"owieskiej zabija si# 
oko$o tysi%ca du&ych zwierz%t rocznie

ZDJ!CIA ALBERT ZAWADA

foto

Zenon Kruczy!ski 
z Pracowni na rzecz Wszystkich
Istot, autor ksi!"ki „Farba znaczy
krew”. By#y my$liwy



Z Zenonem Kruczy!skim
rozmawia Bo"ena Aksamit 
Kiedy pan zabi! pierwszy raz? 
– Mia!em 28 lat, zabi!em zaj"ca. 
Pami"ta pan? 
– Doskonale. Na polu zaj"c biegnie do mnie,
a obok ca!a linia my#liwych. Wiedz", $e strze-
lam pierwszy raz w $yciu, wi%c robi% wszystko,
aby trafi&. Strzelam raz, drugi, jako# trafiam.
Ulga, uda!o si%, ale czuj% si% okropnie. Koledzy
z ko!a winszuj" mi i robi" chrzest. Smaruj"
twarz krwi" zabitego zaj"ca. Czuj% si% nieswo-
jo, ale u#miecham si% i odbieram gratulacje. 
Innym te# jest trudno? 
– Znajomy, który strzela! pierwszy raz w $yciu
do du$ego zwierz%cia, a by!a to !ania, 'le trafi!,
bo r%ce lata!y mu ze zdenerwowania. (ania
upad!a, podnios!a si%, próbowa!a ucieka&, a on
ci"gle strzela! i harata! j" kulami. Zabi! za pi"-
tym razem, gdy j" w ko)cu doszed! i strzeli!
z bliska. Przez dwa dni pi! wódk%. 
Poluje nadal? 
– Jak najbardziej. Jak ju$ si% zacznie, nie ma ko)-
ca. My#liwi mog" zabija& wci"$ i wci"$. Tydzie)
w tydzie), czasami cz%#ciej. Strasznie du$o
#mierci ci"gnie si% za nimi. To bardzo trudny los,
prosz% sobie wyobrazi&, tak wci"$ zabija& i mie&
na r%kach ciep!" krew. Ci"gle wyrywa& serca, w"-
troby, p!uca. Dobija& ranne zwierz%ta. Morze
cierpienia, krwi i potrzaskanych kulami ko#ci. 
Jak daj$ sobie z tym rad"? 
– Ka$dy z nas, ludzi, ma w sobie wrodzon"
wra$liwo#& i my#liwy, $eby zabija&, musi si% od
niej odci"&. To nie jest !atwe. Urodzi!em si%
w rodzinie my#liwskiej, proces wypierania tej
wra$liwo#ci zacz"! si% u mnie w dzieci)stwie.
Bez tego nie da si% uczestniczy& w polowa-
niach. Widzisz, jak #rut rozwala g!ow% lisowi,
musisz wzi"& w r%ce rannego zaj"ca, $eby go
dobi&, a jemu z nogi wystaje ostra ko#& pisz-
czelowa. Trzeba nauczy& si% tego nie widzie&.
Kiedy pierwszy raz by! pan na polowaniu? 
– Mia!em osiem lat. Potem je'dzi!em z tat" re-
gularnie. Gdy strzela!, patrzy!em, gdzie spada
kaczka, i bieg!em po ni". *yj"ce trzeba by!o do-
bi&, czyli chwyci& za !epek i obrotem naderwa&.
Ale nie urwa&. Czasami jednak g!owa zostawa-
!a w d!oni, a z tu!owia kaczki stercza! kikut
skrwawionej szyi. Trzeba by!o #ciska& r%koma
d!u$szy czas, bo kaczka $y!a i $y!a. 
Drastyczne. 
– Tata polowa! co tydzie). 
Jako dziecko widzia!am, jak siekier$ zabija
si" kury, nie mog!am na to patrze%. 
– Zabijanie kur by!o dla mnie bardzo drastycz-
nym prze$yciem. 
A dzikich kaczek nie? 
– Ja te kury zna!em, a zwierz%ta w lesie by!y
obce i ucieka!y. Ci"gle s!ysza!em od doros!ych,
$e trzeba przechytrzy& zwierz%. Wówczas
strzelano z dubeltówek i $eby trafi&, nale$a!o
podej#& na 40 metrów. Dzi# u$ywa si% broni,
z której z dwustu metrów albo i dalej mo$na
zastrzeli& zwierz%. 
Trudno uwierzy%, #e dziecku sprawia!o 
to frajd". 
– Mog!em by& blisko taty, czu!em si% z tym bar-
dzo dobrze, a by!o to mo$liwe jedynie podczas
polowania. Urodzi!em si% 66 lat temu. Nikt wte-
dy specjalnie nie rozmy#la!, jak wychowywa&
dzieci. Zanim nie narodzi!a si% wspó!czesna pe-
dagogika, dzieci by!y do#& tajemnicze dla swo-
ich rodziców i doro#li radzili sobie jak umieli.
U nas w domu by!o podobnie, tyle $e dla ojca
najwa$niejsz" rzecz" w $yciu by!y polowania.
Tak jest z prawie wszystkimi my#liwymi. 
Pasja. 
– Na!óg. Patrz"c, jakich atrakcji i emocji do-
starcza polowanie, reszta $ycia wydaje si% nud-

na. Wi%kszo#& my#liwych $yje, $eby polowa&.
Wiem, o czym mówi%, ponad 20 lat by!em sku-
tecznym my#liwym. Zapyta! mnie kiedy# zna-
jomy my#liwy, co bym wybra!, je#li $ona po-
stawi!aby mi ultimatum: albo ona, albo polo-
wanie. Wyobrazi!em sobie $ycie tylko z $on"
i pomy#la!em: „Polowanie”. Nie powiedzia!em
tego nigdy g!o#no oczywi#cie.
Dzi& pana celem s$ my&liwi? 
– Nikogo nie #cigam, próbuj% jedynie stan"& po
stronie ca!kowicie bezbronnych le#nych istot.
Maj" jedynie skór% przeciwko karabinom.
W Polsce legitymacj% ma 116 tysi%cy my#li-
wych, rocznie zabijaj" oko!o 1,5 miliona zwie-
rz"t, a wielk" ilo#& rani" i tylko cz%#& udaje im
si% odnale'&. Reszta umiera od ran w lesie.
Na razie organizacjom pozarz$dowym
dzia!aj$cym pod wspólnym szyldem 
Niech 'yj$! uda!o si" zastopowa% „ustaw"
marze(” polskich my&liwych. 
– Zmagali#my si% najpierw z lobby !owieckim
w Sejmie poprzedniej kadencji. Przez ostatnie
dwa miesi"ce pokazywali#my nowym pos!om,
czym jest my#listwo. Statystycznie Polak zjada
rocznie 240 gramów mi%sa dzikich zwierz"t
– to jeden kotlet na rok. Mi%sa z uboju ka$dy
z nas je ponad 80 kilogramów w roku. (owiec-
two nie odgrywa $adnej roli w wy$ywieniu lu-
dzi. Jest to wy!"cznie krwawe hobby.
15 stycznia Jaros!aw Kaczy(ski na tajnym
spotkaniu cz!onków rz$du, pos!ów
i senatorów z PiS-u oznajmi!, #e
zdecydowa! o wycofaniu nowelizacji
ustawy !owieckiej, bo jest przeciwnikiem
my&listwa. 
– I niech tak zostanie. Ju$ w maju 2015 roku
prosili#my pos!a Kaczy)skiego o spotkanie.
Spotkania nie by!o, ale na pocz"tku stycznia
dostali#my maila z biura prezesa PiS-u, $e
ustawa zostanie wycofana z procedowania. 

Badania opinii spo!ecznej wskazuj", $e pra-
wie 70 procent Polaków nie akceptuje wspó!-
czesnego !owiectwa. Nie chc", by my#liwi
w psychopatyczny sposób traktowali zwierz%-
ta jak przedmioty. 
Psychopatyczny?! 
– Polowanie to ha!a#liwa, gruba operacja. Nie
jest tak, $e si% strzela i zwierz% cicho ga#nie.
My#liwi sami pisz", $e nawet w jednej czwartej
przypadków ofiara jest dobijana, bo strzelaj"
niecelnie. Psy tego rannego biedaka szarpi"
– leje si% krew. Zwierz% zrobi wszystko, $eby
prze$y& – chowa si% i ucieka, wi%c dobija si% je
kolejnymi strza!ami. Potem trzeba wypró$ni&
cia!o z serca, w"troby, jelit. Wn%trzno#ci po-
rzuca si% na miejscu, a reszt% my#liwy zabiera
do samochodu, zazwyczaj k!ad"c cia!o na spe-
cjalne kratki, które wystaj" poza auto.
Po co? 
– By krew nie kapa!a do #rodka. 
Straszne. 
– Ka$de zabijanie jest skrajnie drastyczne, a j%-
zyk, którym pos!uguj" si% my#liwi, s!u$y ma-
skowaniu brutalno#ci u#miercania. Zamiast
„przestrzeli!em jeleniowi nog% i z!ama!em ko#&”,
us!yszymy „dosta! w przedni badyl”. S!owo
„krew” zast%puje „farba”. Nie ma jelit i $o!"dka,
tylko „mi%kkie”. Na klatk% piersiow" my#liwi
mówi" komora, a zamiast „odstrzeli!em dziko-
wi $uchw%” us!yszy pani „trafi!em w gwizd”. Ko-
lejne magiczne s!owo to „zestrza!”.
Co to jest? 
– Sier#&, krew, kawa!ek ko#ci, p!uc, w"troby,
które le$" na ziemi w miejscu, gdzie sta!a ofia-
ra w momencie strza!u. Prosz% sobie wyobra-
zi&, $e my#liwi zabijaj" tak$e ci%$arne samice,
a potem je patrosz".
Mo#na je zabija%? 
– Przez ca!y rok samice s" albo w ci"$y, albo
prowadz" m!ode i karmi" je mlekiem, albo jed-
no i drugie jednocze#nie – tak jest u jeleni. Ci%-
$arne !anie my#liwi zabijaj" do ko)ca czwarte-
go miesi"ca ci"$y, która trwa ponad siedem, do
sarny strzelaj" do ko)ca szóstego miesi"ca
– poród nast%puje w dziewi"tym. Panie dziko-
we mo$na zabi& nawet na dzie) przed rozwi"-
zaniem. Gdy przecina si% brzuch, z wymion le-
je si% bia!e mleko i miesza z krwi". P%cherz
p!odowy !ani z maluchami w charakterystycz-
ne paski odci"ga si% w krzaki. W wojewódz-
twie podlaskim, w zwi"zku z niem"dr" histeri"
wokó! afryka)skiego pomoru #wi), mo$na za-
bija& dziki, które wodz" m!ode. Urz"d mar-
sza!kowski dop!aca my#liwemu 400 z!otych za
zabicie dzika. 
Ka#de dzikie zwierz" mo#na zabi%? 
– Jest specjalna lista Ministerstwa +rodowiska.
S" tam sarny, jelenie, dziki, ale tak$e lisy, bor-

suki, zaj"ce i ca!e mnóstwo ptaków. Zabijanie
zaj%cy, kuropatw, g%si i jarz"bków – tego #licz-
nego le#nego drobiazgu – nie ma $adnego uza-
sadnienia! Oprócz przyjemno#ci. Ot, szybki
strza! do kolorowego, $ywego rzutka. Straszn"
ilo#& ptaków si% rani. Najgorsze s" jednak po-
lowania zbiorowe. Czesz" wszystko równo. Las
przez dwa, trzy tygodnie wygl"da jak wymar-
!y. Na „zbiorówkach” rani si% jeszcze wi%cej
zwierz"t ni$ normalnie. My#liwi opowiadaj"
o rozpoznaniu, selekcji – to bajki. Na zbioro-
wych polowaniach zwierzaka widzi si% dwie,
trzy sekundy i pada strza!. 
Skoro my&liwi mog$ zabija% do woli, 
to czego jeszcze chcieli? 
– W 2014 roku Trybuna! Konstytucyjny naka-
za! znowelizowa& ustaw% o Prawie !owieckim
z 1995 roku, tak aby w!a#ciciele gruntów, na
których powstaj" obwody !owieckie, mogli si%
jako# odnie#& do tej decyzji – do tej pory nie
mieli prawa g!osu. Pos!owie mieli czas do 
16 stycznia 2016 roku. Przy okazji nowelizacji
my#liwi pos!owie przygotowali korzystny dla
siebie projekt ustawy, kolejny, konkurencyjny,
powsta! w rz"dzie, bo Ministerstwo +rodowi-
ska chcia!o uzyska& nieco kontroli nad Pol-
skim Zwi"zkiem (owieckim. Do konsultacji
w!"czy!y si% organizacje pozarz"dowe. Zapro-
ponowali#my poprawki, które mia!y cho& tro-
ch% ochroni& zwierz%ta przed traum" polowa)
zbiorowych i szkodliwo#ci" dokarmiania. Za-
proponowali#my te$, by podobnie jak w usta-
wie reguluj"cej ubój towarzyszenie dzieci przy
zabijaniu by!o surowo karane. Stara ustawa !o-
wiecka nie pochyla!a si% nad tym problemem.
I co? 
– Obydwa projekty, poselski i rz"dowy, zosta-
!y scalone w jeden i skierowane do prac w pod-
komisji. Z siedmiu jej cz!onków sze#ciu by!o
my#liwymi, efekt by! do przewidzenia, po-
wsta!a ustawa kuriozum. Postulaty organizacji
spo!ecznych wyl"dowa!y w #mietniku. Jak roz-
wi"zano nakaz Trybuna!u? W!a#ciciel, na któ-
rego gruncie ma by& wytyczony obwód !o-
wiecki, móg! wyst"pi& do s"du z wnioskiem
o zakaz polowania. Musia! jednak uzasadni&
swoj" pro#b% przekonaniami religijnymi lub
wyznawanymi zasadami moralnymi. 
Jak ma to udowodni%? 
– No w!a#nie, jak? Podczas prac nad ustaw"

dzia!y si% cuda. Nowelizacj% ustawy mia!a za-
akceptowa& komisja ochrony #rodowiska,
a tam na 27 cz!onków 15 by!o my#liwymi.
Opracowan" w podkomisji ustaw% prze-
pchni%to „w ciemno” na wniosek ówczesnego
pos!a PiS Jana Szyszki, bez dyskusji i popra-
wek. Co wi%cej, ówczesny wiceminister #rodo-
wiska nie ujawni! wa$nych opinii MEN oraz
Rzecznika Praw Dziecka i psychologów o szko-
dliwo#ci udzia!u dzieci w polowaniach. 
Zorganizowali&cie protest w Warszawie. 
– Tak, s!ali#my te$ petycje, jak si% okaza!o, sku-
tecznie – we wrze#niu Sejm zako)czy! kaden-
cj% i projekt ustawy przepad!. 
Ale PiS wygra! wybory i ju# 22 grudnia
pos!owie mieli kolejny projekt ustawy. 
– Tym razem my#liwi naprawd% si% nie ograni-
czali. Projekt by! poselski, droga procedowania
krótka – my#liwi z Sejmu zachowali si%, jakby
wystarczy!o si%gn"& po swoje. 
Sk$d ta pewno&%? 
– Poluje minister Szyszko, dyrektor Lasów
Pa)stwowych Konrad Tomaszewski tak$e – to
zaprzysi%gli my#liwi. M"$ premier Szyd!o rów-
nie$. Sejmowa maszynka do g!osowania dzia-
!a idealnie, wi%c czego mieli si% obawia&?

Ich projekt by! jeszcze gorszy? 
– Tak. W!a#ciciel gruntu nadal mia! udowad-
nia& swoje przekonania religijne przed s"dem,
$eby na jego terenie nie polowano. Lista zwie-
rz"t !ownych mia!a by& wpisana do ustawy,
wi%c by np. przesta& polowa& na zagro$one ga-
tunki ptaków, a wi%kszo#& jest zagro$ona, ko-
nieczne by!yby obrady parlamentu. 

*adne z naszych postulatów nie zosta!y
spe!nione, na przyk!ad o ograniczeniu tok-
sycznej amunicji o!owianej. W Europie odcho-
dzi si% od o!owiu. My#liwi wstrzeliwuj" w gle-
b% i wod% do 600 ton o!owiu rocznie, gdy ca!y
przemys! i transport w Polsce emituje do #ro-
dowiska 347 ton. 
To ile oni strzelaj$? 
– Bardzo du$o. We'my pos!a Paw!a Kukiza,
który chwali si%, $e uwielbia strzela& do pta-
ków. W prasie mo$na przeczyta&, $e ostatnio
kupi! tysi"c sztuk amunicji. Przedstawia siebie
jako zaci%tego my#liwego. Jest przy tym, deli-
katnie mówi"c, przyrodniczo niezbyt lotny
– wygaduje szkodliwe banialuki.
Czyli? 
– Na YouTubie opowiada, $e „lisów by!o mnó-
stwo i to one przyczyni!y si% do tych zaj"cz-
ków, $e ta populacja si% zmniejszy!a, $e kuro-
patw nie ma”. W „Do Rzeczy” chwali! si%, $e
ma dwie jednostki broni d!ugiej na wszelki wy-
padek. Podczas wojny na pewno nast"pi!aby
destabilizacja gospodarcza, wi%c karabin si%
przyda, aby upolowa& zwierzyn% i przetrwa&
z rodzin". 
I jeszcze sprawa pistoletów 
– Tak, jeden z zapisów ustawy mówi!, $e my#li-
wi b%d" mogli kupi& bez specjalnych pozwole)
bro) krótk". T!umacz" si%, $e po krzakach !a-
twiej b%dzie im biega& z pistoletem i dobija&
ranne zwierz%ta. To kompletna bzdura! My#li-
wy ju$ ma bro). Je$eli nie umie si% ni" pos!u-
giwa& i nie potrafi z niej dobi& poranionego
przez siebie biedaka, to jego koledzy powinni
zabra& mu legitymacj%, bo ten cz!owiek stwa-
rza zagro$enie. 
To o co chodzi? 
– Posiadanie broni !askocze i podbudowuje m%-
skie ego. D!ugiej broni my#liwskiej nie scho-
wasz za pazuch% – ka$dy widzi, $e jeste# uzbro-
jony. Natomiast bro) krótka, która zosta!a
skonstruowana do zabijania ludzi, jest noszona
w ukryciu – gdy jestem w tajny sposób uzbro-
jony, dodaje mi to pewno#ci siebie. 
Które jeszcze z waszych postulatów 
nie zosta!y wprowadzone do ustawy? 
– Chcieli#my, by zakazano u$ywania zwierz"t
do trenowania psów. 
'ywych zwierz$t? 
– Przytocz% histori% z pisma !owieckiego. My-
#liwy opisuje, jak uczy! m!ode psy aportowania
dzikiej g%si. Przestrzeli! skrzyd!o, zapakowa!
ptaka do baga$nika, przywióz! na podwórko
i wypu#ci! m!ode psy. Ptak zdo!a! si% obroni&
zdrowym skrzyd!em i dziobem, wi%c my#liwy
pu#ci! do#wiadczonego wy$!a, który pokaza!,
jak si% chwyta i zabija. Gdyby takie okrucie)-
stwo spotka!o zwierz% domowe, ten cz!owiek
móg!by nawet trafi& do wi%zienia. My, spo!e-
cze)stwo, milcz"co te wszystkie my#liwskie
straszliwo#ci tolerujemy.

Zwracali#my tak$e uwag% na bezsensowno#&
dokarmiania. To niebywale szkodliwe. Dokar-
mianie w co najmniej 90 procentach odbywa si%
na n%ciskach. My#liwi przyzwyczajaj" zwierz%ta
do jedzenia, a gdy te spokojnie $eruj", zabijaj" je
przez okienko ambony z 30 metrów. Rok w rok
na jednym n%cisku mo$na zastrzeli& nawet kil-
kadziesi"t zwierz"t – to jest jatka. 
Pe!no tych ambon. 
– Dziwna nazwa „ambony”. Stoj" wsz%dzie, jak
wie$yczki z obozów jenieckich. Podje$d$a si% sa-
mochodem sto metrów od wie$yczki, wchodzi
z broni" po drabinie, bywa $e wypije piwko, za-
strzeli zwierzaka, wypatroszy i jedzie si% do do-
mu. To zwyk!a egzekucja wykonana niebywale
zaawansowan" technologicznie broni". I wolno
strzela& zaledwie sto metrów od zabudowa). 
Bardzo blisko. 
– Mieszkam na skraju Puszczy Bia!owieskiej,
dziki bardzo lubi" mirabelki, które rosn" sto
metrów od domu. Owocuj" w sierpniu, pe!nia
ksi%$yca, okna w nocy otwarte i nagle ze snu
podrywa mnie grzmot! Strza!, jakby kto# huk-
n"! przy furtce. Inny przyk!ad – jaki# my#liwy
upodoba! sobie Polan% Bia!owiesk", pewnie ma
blisko z domu, postanowi!, $e b%dzie tam strze-
la! i zabija! zwierz%ta. Polana le$y mi%dzy wsi"
a rezerwatem #cis!ym – to jest miejsce, gdzie
przychodzi mnóstwo turystów przez ca!y rok,
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rani# i tylko cz!"$ udaje
im si! odnale%$. Reszta
umiera od ran w lesie
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a zw!aszcza podczas rykowiska. Nas!uchuj"-
cych przyrody w nocy. A na polanie stoj" czte-
ry ambony, dwie s" nieca!e 200 metrów od re-
zerwatu #cis!ego! Tu w ko$cu co# tragicznego
si% stanie. Rozmawia!em o tym z nadle#niczym.
I co? 
– Nic. Chodz% po Puszczy i jest mi coraz bar-
dziej g!upio, bo nawet gdy jestem w rezerwacie
#cis!ym, zwierz%ta uciekaj" ode mnie panicznie.
Wstyd mi, &e jako cz!owiek jestem przez
wszystkie istoty postrzegany jako morderca. 
Na szcz!"cie projekt ustawy przepad#, 
ale Sejm nie wykona# orzeczenia
Trybuna#u. Co teraz? 
– Wed!ug niektórych prawników odpadnie
podstawa prawna nie tylko do zmiany granic
istniej"cych obwodów, ale w ogóle podstawa
prawna podzia!u wszystkich ju& istniej"cych.
Obywatel b%dzie te& móg! zwróci' si% do s"du
o zakaz polowania na jego gruntach. 
Bitw! o zwierz!ta cz!"ciowo wygrali"cie,
teraz kolejna potyczka – o Puszcz!
Bia#owiesk$. Z powodu kornika ma zosta%
przetrzebiona ze "wierków. 
– Z punktu widzenia przyrody zwi%kszona
ilo#' kornika nie jest czym# niezwyk!ym – co
jaki# czas wyst%puje w ka&dym lesie, w którym
rosn" #wierki. Od 1915 roku zjawisko jest do-
kumentowane i opisywane przez naukowców.
Gradacja trwa kilka lat i zamiera. Potem pojawi
si% nowa. To naturalne zjawisko charaktery-
styczne dla lasów #wierkowych. 
A dlaczego si! pojawia? 
– To jest papierek lakmusowy wskazuj"cy na
zaburzenie równowagi. Naukowcy pracuj"cy
w Bia!owie&y obserwuj", &e od dziesi%ciu lat ob-
ni&a si% poziom wód gruntowych, a ostatnie la-
to by!o niebywale gor"ce. W sierpniu nie spa-
d!a ani kropla deszczu, a temperatury docho-
dzi!y do 38 st. C. Pojawi!a si% susza glebowa,
#wierk wymaga du&o wilgoci i do tego ma p!a-
ski system korzeniowy. Nic wi%c dziwnego, &e
#wierki porastaj"ce Puszcz% os!ab!y. Na os!a-
bione drzewa najpierw wchodz" grzyby glebo-
we znajduj"ce po&ywk% na zamieraj"cym sys-
temie korzeniowym. Nast%pnie pojawiaj" si%
ró&ne gatunki opieniek. I wtedy otwieraj" si%
drzwi dla przeciekawego chrz"szcza – kornika
drukarza. System „immunologiczny” os!abio-
nego drzewa dzia!a ju& zbyt s!abo i nie jest ono
w stanie obroni' si%. Gdy kornik próbuje do-
sta' si% do tkanki zdrowego drzewa, zostaje za-
lany &ywic" i po sprawie. 
Teraz po&re wszystkie "wierki z Puszczy? 
– Nie, 26 procent drzew w Puszczy to #wierki
rozproszone w#ród drzew li#ciastych. Po sko-
masowaniu mo&na wyliczy', &e zamar!o czte-
ry tysi"ce hektarów Puszczy, to tak, jakby na
ka&de 100 metrów kwadratowych lasu 6 me-
trów by!o uszkodzonych. Chodz"c po lesie,
mo&na tego w ogóle nie zauwa&y'. Naukowcy
i le#nicy mówi", &e nie ma &adnego zagro&enia
dla trwa!o#ci przyrodniczej Puszczy. Tak funk-
cjonuje las, nie ma w tym nic gro(nego. 
Tak? 
– Przed laty na du&ym obszarze lasu z monokul-
tur" #wierkow", który by! podzielony granic" po-
mi%dzy Czechy i Niemcy, zdarzy!a si% gradacja.
Czesi podeszli do sprawy jak nasi le#nicy – wy-
ci%li i wywie(li wszystkie zaatakowane przez kor-
nika drzewa. Niemcy post"pili odwrotnie – cze-
kali, a& las sam si% upora. Dzi#, po 20 latach, Park
Narodowy Szumawa wygl"da jak krajobraz po
kl%sce ekologicznej, a po stronie niemieckiej ro-
#nie fantastyczny, bujny Las Bawarski. 
Le"nicy jednak wiedz$ swoje. A mo&e oni
maj$ racj!? 
– Poprosi!em niedawno o spotkanie profesora
Jerzego Gutowskiego z Instytutu Badawczego
Le#nictwa w Bia!owie&y. Potwierdzi!, &e na
skutek stosowania przez le#ników wycinki na-
zwanej „ochron" czynn"” zginie wi%cej drzew,
ni& gdyby nie robiono nic i zostawiono natur%
w spokoju. 
Mo&e chodzi o kas!? 
– Pieni%dzy z masakrowania Puszczy nie ma
i nie by!o – to mity. Aby trzy nadle#nictwa
puszcza$skie: Bia!owie&a, Browsk i Hajnówka,
mog!y egzystowa', Fundusz Le#ny kilkana#cie
lat temu dop!aca! rocznie 8 milionów z!otych,
a dzi# kwota wzros!a do 20. 
To ludzie nie &yj$ tutaj z lasu? 
– Kiedy# owszem, ale teraz ju& nie. Najbrutal-
niej eksploatowali Puszcz% Niemcy na pocz"t-
ku XX wieku i Polacy w latach 60. i 70. Gdy
zwarto w 2011 roku kompromis, mo&na by!o
wyci"' 48,5 tysi"ca metrów sze#ciennych
drzew rocznie. Mniej wi%cej po!owa z tego

idzie na potrzeby opa!owe miejscowej ludno-
#ci, zreszt" po paskarskich cenach. Pozosta!e
drewno jest sprzedawane na aukcjach. 

Dane GUS z ko$ca 2015 roku pokazuj", &e
mimo ograniczonej wycinki drzew przez ostat-
nie cztery lata dochód w powiecie hajnowskim
ca!y czas ro#nie. Co wi%cej, podczas tych ba-
da$, które mia!y wskaza', w jakich gminach
poziom &ycia jest najwy&szy, okaza!o si%, &e
gminy puszcza$skie s" w krajowej czo!ówce.
I jest to jedyny obszar w Polsce o najwy&szym
poziomie &ycia, który nie jest zwi"zany z jak"#
du&" aglomeracj". Powiat hajnowski zwi"zany
jest z Puszcz" Bia!owiesk". Plany, &eby zacz"'
ci"' pi%' razy wi%cej drzew ni& dotychczas, za-
szkodz", a nie pomog" okolicznej ludno#ci. 
Dlaczego? 
– Bo do Puszczy przyje&d&a 200 tysi%cy ludzi
rocznie i zostawia w regionie pieni"dze. Przed-
stawiciele Rady Europy, którzy byli w Puszczy
dwa miesi"ce temu, mówili jasno: wsz%dzie na
#wiecie spo!eczno#ci &yj"ce na obszarach przy-
rodniczo cennych, które s" chronione – maj"
si% dobrze. Mieszka$com Bia!owie&y i okolic
bardziej op!aca si% wynajmowa' kwatery, ni&
biega' z pi!" po lesie. Zreszt" pilarze zarabiaj"
niewiele, dyrekcja Lasów pozbawi!a ich etatów
wiele lat temu, dzi# robotnicy le#ni nazywani

„zulami”, od Zak!adu Us!ug Le#nych, pracuj"
na samozatrudnieniu i zarabiaj" mi%dzy 700
a 1000 z!otych miesi%cznie. 
Sk$d bierze si! niech!% miejscowych 
do ludzi walcz$cych z wycink$? Sama
s#ysza#am w autobusie o „pieprzonych
ekologach”, którzy si! wtr$caj$. 
– W trzech puszcza$skich nadle#nictwach na
etatach jest prawie setka personelu i le#ników
– zarabiaj" #rednio od 6 do 9 tysi%cy z!otych,
a niektórzy pewnie wi%cej. Do tego rozmaite
apana&e, przede wszystkim pi%knie po!o&one
domy w presti&owej Puszczy Bia!owieskiej,
s!u&bowe samochody, sorty mundurowe, nisko
oprocentowane kredyty. Le#na korporacja do-
brze ich op!aca, ale trzyma na z!otym !a$cu-
chu. W tej grupie tylko nieliczni nie poluj",
reszta – to my#liwi. Poza wszystkimi „konfitu-
rami”, jakie dostaj" od korporacji, z lasem wi"-
&e ich !owisko, a powiedzie', &e my#liwy jest

przywi"zany do !owiska, to nic nie powiedzie'.
My#liwy kocha nad &ycie swoje !owisko! Z tej
mi!o#ci w Puszczy Bia!owieskiej zabija si% oko-
!o tysi"ca du&ych zwierz"t rocznie. 
Jaki jest zwi$zek mi!dzy polowaniem
a wycink$ "wierków? 
– Le#nicy chc" &y' w tym miejscu, zarabia' i po-
lowa'! Przez kilkadziesi"t lat nikt im nie patrzy!
na r%ce, teraz to si% zmienia i aby zachowa' swo-
je status quo, robi" bardzo du&o. Najpierw usta-
wa !owiecka, teraz walka o Puszcz% – krew im si%
gotuje -”obcy” próbuj" wtr"ca' si% do tego, jak
rz"dz" si% w pa$stwowym sk"din"d lesie. Kto#
powiedzia!, &e lasy w Polsce nale&y znacjonalizo-
wa'. Na jednej z narad w dyrekcji Lasów promi-
nentna osoba oznajmi!a: „Puszczy bronimy jak
Stalingradu – nie oddamy! Jak polegniemy tu,
polegniemy i w innych miejscach. Rozleje si% na
ca!y kraj”. Puszcza jest bardzo presti&owym !o-
wiskiem. Polowa' w dzikiej puszczy to my#liw-
ski rarytas. Tutaj nie strzelaj" zwykli my#liwi, to
tereny nale&"ce do Administracji Lasów Pa$-
stwowych, nazywane O#rodkami Hodowli Zwie-
rzyny, stanowi" tylko 8 procent powierzchni ob-
wodów !owieckich w kraju. Ale zabija si% w nich
prawie jedn" czwart" zwierz"t gin"cych podczas
polowa$. 
Niech pan powie, jak wygl$da ten
Stalingrad. 
– Miejscowi le#nicy, wspierani przez szefostwo
Lasów Pa$stwowych, podburzaj" i wykorzy-
stuj" mieszka$ców do za!atwiania swoich in-
teresów, a maj" w regionie Puszczy du&e wp!y-
wy. Przykro mi to wszystko mówi', mam do-
brych znajomych w#ród ró&nych le#ników
w kraju. Ale tutaj dopuszczaj" si% niegodnej
manipulacji, to jest przejaw braku szacunku
dla spo!ecze$stwa mieszkaj"cego w regionie
Puszczy. Przecie& le#nicy wiedz", &e ze zwi%k-
szonego etatu ci%' ludzie st"d nie b%d" mieli
z!amanego grosza wi%cej.

Trzy tygodnie temu w okolicznych ko#cio-
!ach i cerkwiach na zako$czenie mszy ksi%&a
i popi prosili wiernych o podpisywanie apelu
w sprawie zwi%kszenia limitów wycinki drzew
z powodu kornika. Wierz" tylko le#nikom. Nie
wierz" naukowcom, parkowcom, socjologom,
ekonomistom #rodowiska, GUS-owi, organiza-
cjom turystycznym, politycznym i przyrodni-
czym g!osom z Unii Europejskiej i ze #wiata. 
Co" jeszcze? 
– Na razie wypuszczono balon próbny
i w grudniu do konsultacji spo!ecznych trafi!
aneks do planu urz"dzania lasu w nadle#nic-
twie Bia!owie&a. Przewidywa! prawie pi%cio-
krotne zwi%kszenie wycinki drzew. Na pocz"t-
ku stycznia zacz%!y si% obywatelskie protesty,
w Warszawie by! Marsz Entów, kilka dni pó(-
niej minister Szyszko spotka! si% z komisa-
rzem Unii ds. #rodowiska Karmenu Vell", któ-
ry wyrazi! zaniepokojenie wycink" Puszczy. 
A je"li to nie pomo&e? 
– B%dzie dramat. Jak wygl"da trzebiona Pusz-
cza, ka&dy mo&e si% przekona' w Rezerwacie
Szafera, biegnie przez niego szosa wjazdowa
z Hajnówki do Bia!owie&y. Pot%&ne #wierki le&"
po obu stronach szosy. Tn" pod pretekstem
zapewnienia bezpiecze$stwa. Teoretycznie
mog" ci"', bo Lasy s" odpowiedzialne za bez-
piecze$stwo przy szlakach i drogach. To wido-
wiskowy manifest si!y i obecnej poprawno#ci
politycznej wobec ministra #rodowiska. 
Rzeczywi"cie, mija#am dziesi$tki
upi#owanych olbrzymów. 
– Je#li pi!y pójd" w ruch, b%d" koleiny do ko-
lan wyryte w mi%kkim gruncie przez wielkie
ko!a le# nych kombajnów. )a$cuchowe pi!y b%-
d" wy!y na najwy&szych obrotach w tumanach
siwych spalin o ostrym, chemicznym zapachu.
Wielkie naczepy drogowe za!adowane do pe!-
na k!odami drzew b%d" rozje&d&a!y puszcza$-
skie drogi. Ha!as b%dzie trwa! przez lata. Po-
tem nast"pi cisza. Wsz%dzie b%d" #lady ponu-
rej przemocy. Naturalny z wygl"du las odrodzi
si% za 60-80 lat. Z punktu widzenia przyrody
taki czas nic nie znaczy, pewnie nie wzruszy
nawet ramionami. 

Dla mnie trudne do przyj%cia jest zachowa-
nie le#ników.
Co pan ma na my"li? 
– Czarny le#ny piar doprowadzi! do tego, &e
w Puszczy gotuje si% od wzajemnej nienawi#ci.
By' mo&e le#nicy rzeczywi#cie wierz", &e lasu
nale&y broni' pi!", a naukowcy i organizacje
spo!eczne to oszo!omy. Kilka dni temu podsze-
d!em do le#niczego, który nadzorowa! wycink%
przy szosie w Rezerwacie Szafera, robotnicy wo-
kó! ogniska jedli posi!ek, rozmawiali#my chwi-

l%. Jeden z pilarzy wskaza! na suche drzewo i po-
wiedzia!: „Ten #wierk usech! przez takich jak
pan”. Gdy wraca!em do samochodu, drwal z pi!"
w r%ku poszed! za mn" i wykrzycza! mi w twarz:
„Spierdalaj st"d, ty gnido, bo ci%, kurwa, pochla-
stam pi!" na miejscu”. Koledze z Pracowni na
rzecz Wszystkich Istot miejscowi grozili, &e uto-
pi" go w bagnie. Czy le#nicy st"d mog" zobaczy'
swój udzia! w tym wszystkim? 
Kiedy si! zacz!#o? 
– Le#nicy przebudzili si%, kiedy PiS zacz"! gó-
rowa' w sonda&ach. Jeszcze zanim przej"! rz"-
dy, le#nicy ju& zacz%li macha' do polityków r%-
k" z Puszczy: „My#limy jak pan minister, jak
pan dyrektor. B%dziemy ci"', prosz% popatrze'
– ju& tniemy...”. Ustawa o lasach nakazuje su-
miennemu urz%dnikowi walk% z kornikiem po-
legaj"c" na wycince. W lesie gospodarczym
– dobrze, ale w Puszczy Bia!owieskiej?! Le#ni-
cy w jedn" powyborcz" noc z ludzi w miar%
czuj"cych przyrod% stali si% suchymi urz%dni-
kami. Nadle#niczy to stanowisko polityczne.
Na Jana Szyszk! raczej nie ma co liczy%. 
– Jest starszym panem, schorowanym, jak mó-
wi, czyta „Nasz Dziennik”, ogl"da Telewizj%
Trwam i to mu wystarcza. Kiedy# by! podobno
niez!ym naukowcem, ale teraz mam wra&enie,
&e nie nad"&a za wyzwaniami klimatycznymi
i #rodowiskowymi. Entomolog, specjalizowa!
si% w biegaczowatych. Te chrz"szcze dobrze si%
maj" na zr%bach, mo&e dlatego ministrowi po-
doba si% wycinanie drzew. To zaprzysi%g!y my-
#liwy, mówi, &e „my#listwo wyssa! z mlekiem
matki”, jego traktowanie natury jest wy!"cznie
eksploatacyjne, zgodnie z tez", &e ziemia zo-
sta!a dana nam, ludziom, we w!adanie. Wielu
ludzi uwierzy!o w to. W ko$cu ziemia si%
otrz"#nie z naszego k!opotliwego gatunku.
Dyktatorzy trwaj" d!ugo, ale ostatecznie wszy-
scy daj" szyj%. 
Jednak "wiadomo"% ekologiczna ro"nie. 
– Sprawa Rospudy pokazuje, &e Polacy potra-
fi" walczy' o przyrod%. Pami%tajmy, &e zdarzy-
!o si% to za poprzedniego ministrowania Szysz-
ki. Jak informacja o planowanej wycince
w Puszczy dotar!a do spo!ecze$stwa, zagoto-
wa!o si%. Ludzie stoj" w blokach startowych
i czekaj", &eby broni' lasu. Bia!orusini, do któ-
rych nale&y dwie trzecie Puszczy, z ca!o#ci zro-
bili park narodowy. 

Odk"d przeprowadzi!em si% do Bia!owie&y,
codziennie w%druj% po tym prastarym lesie
– ci%&ko mi my#le', &e je#li le#nicy si% nie opa-
mi%taj", zostanie zmasakrowany. 
Pan wyprowadzi# si! z Gdyni rok temu? 
– Od wielu lat my#la!em o Bia!owie&y, miesz-
ka! tu mój najlepszy przyjaciel, regularnie go
odwiedza!em. To by!a szybka decyzja, podczas
spaceru zobaczyli#my z &on", &e na skraju wio-
ski, tu& przy Puszczy, jest dzia!ka na sprzeda&
– kilka tygodni pó(niej by!a nasza. Zbudowa-
!em drewniany dom, a kiedy syn jesieni" za-
cz"! studiowa' w Warszawie, przenie#li#my si%
tutaj z Dorot" na sta!e. 
A dlaczego przesta# pan zabija%? 
– To by! proces. Prze!omem okaza! si% mo-
ment, gdy zastrzeli!em psa. Sta!em pod drze-
wem i patrzy!em na dwie sarny. Z &yta wysko-
czy!y psy i zacz%!y je goni'. Strzeli!em odru-
chowo. Pies nie zgin"! na miejscu, uciek!. Sko-
na! w krzakach. Wtedy poczu!em, &e ju& nie
mog% zabija'. Proces „zdrowienia” by! bolesny
– prze&y!em do#' d!ugi okres retrospekcji
i przygn%bienia. Zobaczy!em z ca!" wyrazisto-
#ci" niepotrzebne cierpienie i #mier', które za-
dawa!em kulami i #rutem.

Przesta!em polowa' ponad 20 lat temu.
Dzi# uwa&am, &e aby móc nie#' los my#liwego,
trzeba mie' bardzo twarde serce. Nie mo&na
zabija' w sobot% i niedziel%, a od poniedzia!ku
dla rodziny i przyjació! mie' pe!ne mi!o#ci
i wspó!czuj"ce serce. 
Panu zmi!k#o? 
– Widz%, &e zwierz%ta s" pe!nymi wdzi%ku czu-
j"cymi istotami i jest mi ich po prostu najzwy-
czajniej &al. Kiedy# wybra!em si% do rezerwatu
pokazowego – to rodzaj zoo, w którym &yj" ga-
tunki zamieszkuj"ce Puszcz%. Taja! ju& #nieg,
s!o$ce przygrzewa!o, a ja sta!em oparty
o ogrodzenie i przygl"da!em si% jeleniom. Za-
uwa&y!em !ani%, która zbli&a!a si% do mnie
– kroczek za kroczkiem. Mo&e liczy!a, &e do-
stanie co# do jedzenia. Podesz!a i patrzyli#my
sobie z bliska w oczy. Jak&e pi%kne oczy ma !a-
nia! Po chwili obróci!a g!ow% i poczu!em
w uchu jej oddech: „szszszszszsz…”. Ciep!y
i mi%kki. Dotkn"!em jej skóry – by!a niesamo-
wita. Chcia!em si% do niej przytuli'. 
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My"liwi zabijaj$ 
tak&e ci!&arne
samice, potem je
patrosz!. 
Panie dzikowe mo"na
zabi# nawet na dzie$
przed rozwi!zaniem. 
Gdy przecina si% brzuch,
z wymion leje si% bia&e
mleko i miesza z krwi! 


