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AKCJA EKOLOGÓW 

Tworzą historię, bo jako
pierwsi w Polsce starają
się uniemożliwić
zbiorowe polowania,
w których uczestniczą
tabuny myśliwych. 

Jak trzeba, staną na linii
ognia. 

RO BERT RO BA SZEW SKI

N
a Ma zu ry przy je cha li
z róż nych miejsc Pol ski.
Ma gda z Ol szty na. Z wy -
kształ ce nia jest po lo nist -

ką, jej mąż Arek zo o tech ni kiem.
Z War sza wy są Pa u li na, Ewa i Ja cek.
One nie wie le mó wią o so bie, o nim
wiem, że był kie dyś pe da go giem uli -
cy. Resz ta jest z Pod la sia. Czar ny i Iza
miesz ka ją ra zem, on – pra cow nik se -
zo no wy, ona – me cha nik sa mo cho -
do wy. Asia jest pla sty czką i wo ka list -
ką fol ko wą, Ka ro li na pro si, że bym nie
pi sał, czym się zaj mu je. Pra wie wszy -
scy są po trzy dziest ce, żad ne z nich
nie je mię sa. My śli wi na zy wa ją ich
eko ter ro ry sta mi. W pew nym sen sie
two rzą hi sto rię, bo ja ko pier wsi w Pol -
sce czyn nie sta ra ją się unie moż li wić
pro wa dze nie zbio ro wych po lo wań,
w któ rych uczest ni czy od kil ku dzie -
się ciu do po nad set ki my śli wych.
Cho dzą za ni mi krok w krok, jak trze -
ba sta ją na li nii ognia. Py tam, po co?

Czar ny: – Bo to za bi ja nie zwie rząt
dla sa mej przy jem no ści.

Ma gda: – Nie ma we mnie zgo dy,
by w ta ki spo sób trak to wa no dzi kie
zwie rzę ta. Pło szo ne, stre so wa ne, czę -
sto ra nio ne i po zo sta wio ne w le sie
ko na ją w mę czar niach.

Arek: – Mnie iry tu je, że oni trak -
tu ją las ja ko włas ność nie mal że pry -
wat ną. To ta kie szla chec kie po dej ście:
te raz my, pań stwo, się ba wi my, a in -
nym wa ra.

Ja cek: – Wiem już, jak to jest być
osa czo nym jak zwie rzę. Sto isz w le -
sie, sły szysz strza ły, huk, po krzy ki -
wa nia na ga nia czy. Nie masz wię -
kszych szans na ucie czkę. 

Na tro pie sztu ce rów

Szó sta ra no, po bud ka. Świe żo za pa -
rzo na ka wa przy cią ga do kuch ni
wszyst kich uczest ni ków ak cji. Idę za
ni mi jak cień, choć ka wy nie pi ję. Dla -
te go Ma gda uśmie cha się i po da je mi
ow sian kę. Prze ko nu je, że mu szę mieć
si ły, że by ca ły dzień jeź dzić po chłod -
nym, li sto pa do wym le sie. Kil ka dzie -
siąt mi nut póź niej ra zem z Ka ro li ną
roz kła da my na czę ści na sze ro we ry,
by zmie ści ły się w jej nie wiel kim sa -
mo cho dzie. Po dzie le ni na trzy gru -
py ru sza my z Mrą go wa w oko li ce wsi
Li po wo. Wie my, że tam my śli wi ma -
ją od pra wę. To czwar ty i za ra zem
osta t ni dzień po lo wa nia zbio ro we go
w la sach Nad leś nic twa Strza ło wo na
Ma zu rach.

Z Ka ro li ną sto i my naj bli żej miej -
sca zbiór ki. Naj waż niej sze, że by wy -
pa trzyć, w któ rą stro nę wy ja dą te re -

nów ki z my śli wy mi. Dzień wcześ niej
mó wi ła mi, że boi się lu dzi z bro nią.
Uspo ka ja łem ją, że ze mną nic jej nie
gro zi, ale te raz już ta kiej pew no ści
nie mam. Oko ło ós mej jest po od pra -
wie. Kil ka na ście aut ru sza do wy zna -
czo nych pun ków. W środ ku 60-70
uzbro jo nych lu dzi. Po za nie wiel ką
gru pą Po la ków są Niem cy, Au stria -
cy i Lit wi ni. Je dzie też bus z na ga nia -
cza mi zwie rzy ny. Ru sza my za ni mi.
Szyb ko orien tu ją się, że ich śle dzi my.
Za czy na ją klu czyć, pró bu ją nas zgu -
bić. Wcześ niej nie by li tak ostroż ni,
więc pro wa dzi li eko lo gów jak po
sznur ku w miej sca, gdzie sia da li do
am bon. Mi ja go dzi na za ba wy w kot -
ka i mysz kę. W koń cu wi dzi my wbi -
tą w zie mię tab li czkę ostrze ga ją cą
przed po lo wa niem. Wresz cie u ce lu
– my śli my, i wy pa ko wu je my ro we ry.
Skła da my je w po śpie chu, że by łow -
czy za bar dzo się nie od da li li. 

Plan dzia ła nia jest do kład nie usta -
lo ny. – Jeź dzi my za ni mi po le sie, cze -
ka my, aż się roz lo ku ją na am bo nach
– tłu ma czy Ma gda. – W tym cza sie ru -
sza na gon ka. Za trud nie ni do niej oko -
licz ni miesz kań cy pło szą zwie rzy nę,
by tra fi ła pro sto pod my śliw skie sztu -
ce ry. Ha ła su ją, gwiż dżą, śpie wa ją.
Z ni mi idą psy, uja da ją ce, szcze ka ją -
ce. Że by nikt przez po mył kę nie ober -
wał, każ dy ma coś ja skra we go na so -
bie, psy też. My śli wy w tym cza sie
w sku pie niu cze ka na am bo nie. Wy -
pa tru je ja kie goś ru chu, wsłu chu je się

w każ dy sze lest. Wte dy my wcho dzi -
my do ak cji, też ubra ni pstro ka to, by
rzu cać się w oczy. Ni by przy pad kiem
pod jeż dża my pod am bo nę na ro we -
rach. Głoś no roz ma wia my, śmie je -
my się, je my ka nap ki. Ze ro agre sji.
Dla my śli we go na sza obec ność ozna -
cza ko niec po lo wa nia w tym miej scu.
Dzik czy ła nia na pew no nie po dej -
dzie. Jak wi dzi my, że od pu ścił, je dzie -
my do ko lej ne go de lik wen ta. Po ja -
kichś dwóch go dzi nach po my śli wych
przy jeż dża ją sa mo cho dy, by za brać
ich w no we miej sce na po lo wa nie, my
oczy wi ście za ni mi. I tak do zmro ku,
pó ki nie skoń czą strze lać. 

Ja cek za zna cza: – Wszyst ko to ro -
bi my trans pa ren tnie i zgod ne z pra -
wem.

Miał ta kie oczy we so łe

Wsia dam na ro wer i ja dę z Ma gdą,
Aś ką i Pa u li ną. Po kil ku mi nu tach
z da le ka wi dzi my czło wie ka w ma -
sku ją cym mo ro. Sie dzi na roz kła da -
nym krze śle. Ro bi nam zdję cia, my
je mu też, bo ca ła ak cja jest do ku men -
to wa na. Uśmie cha my się do sie bie.
Mó wi my mu, że nie złą po go dę wy -
brał so bie na spa cer, on, że na po lo -
wa nie też się nada. Po ka zu je nam dro -
gę, któ rą po je cha li my śli wi. Wie my,
że to pod pu cha, by wy pro wa dzić nas
w po le, a ło wy są w zu peł nie in nej czę -
ści la su, niż nam po ka zał. – Przez pier -
wsze dni by ło ła twiej, bo bra li nas za
zwy kłych tu ry stów. Od sta wia liś my

te a trzyk, wy py ty wa liś my o wszyst -
ko, co tu się dzie je, gdzie bę dzie ko -
lej ne po lo wa nie, ile osób bie rze w nim
udział itd. Wszyst ko po da wa li nam
jak na ta cy – mó wi Ka ro li na. – Do pie -
ro wczo raj się zo rien to wa li i wi docz -
nie usta li li, jak nas spró bu ją wy ki wać.

Pa u li na: – Zkaż dym my śli wym, któ -
re mu po psu liś my strze la nie, sta ra liś -
my się roz ma wiać. Cza sem się uda wa -
ło, cza sem nie. Ale gdy już roz ma wia -
li, by li prze waż nie bar dzo mi li. 

Asia: – To dziw ne do świad cze nie,
kie dy ga dasz z kimś, kto za bi ja dla
fraj dy i jed no cześ nie do brze mu pa -
trzy z oczu. Trud no mi to zło żyć do
ku py. Wczo raj tak mia łam. To był Po -
lak. Mó wię mu: „Ma pan we so łe oczy,
po zy tyw ny wy raz twa rzy. Cięż ko mi
uwie rzyć, że pan po lu je”. A on na to,
że ja też mam do bre oczy i mi łą twarz.
Po dzię ko wa łam, za zna cza jąc, że
w prze ci wień stwie do nie go nie za bi -
jam zwie rząt. A on, że każ dy to ro bi,
bo każ dy jest dra pież ni kiem i mię so -
żer cą. Zgłu piał, kie dy mu po wie dzia -
łam, że nie jem mię sa. Ce dził coś pod
no sem, że to in dy wi du al ny wy bór
każ de go.

Ma gda: – Ja kie dyś mia łam po dob -
ną roz mo wę, po któ rej po czu łam się
ja kimś dzi wa dłem. Fa cet, gdy usły -
szał, że od dzie się ciu lat nie tknę łam
mię sa, przy pom niał so bie, że znał
kie dyś ko bie tę, któ ra nie upra wia ła
sek su przez sześć lat. Tak mu się sko -
ja rzy ło jed no z dru gim. 

Czar ny: – Oni bar dzo czę sto się tłu -
ma czą. Ma ją przy tym spe cy ficz ny
wy raz twa rzy. Ga dasz z go ściem, któ -
ry mó wi ci, że on, po lu jąc, po ma ga
zwie rzę tom, bo re gu lu je ich po pu la -
cję. Ale wi dzisz jed no cześ nie po je go
mi nie, że do sko na le wie, że ro bi sia rę.

Ma gda: – Ge ne ral nie jed nak nie lu -
bią, kie dy się ich na cho dzi, gdy ce lu -
ją do zwie rzę cia al bo je pa tro szą. Jak -
by to by ła dla nich ja kaś in tym na sy -
tu a cja. To dla nich krę pu ją ce, po tra -
fią być wte dy nie ob li czal ni.

Czar ny: – Kie dyś z gru pą na tra fi liś -
my na my śli we go pa tro szą ce go je le -
nia. Fa cet był agre syw ny. Wy ma chi wał
no żem, w koń cu znik nął i za chwi lę
wró cił z kum pla mi. Pi ja ni za czę li nas
stra szyć, że za raz bę dzie ich tu wię cej,
że chło pa kom wpier do lą, a dziew czy -
nom po ka żą, co się z ni mi ro bi w le sie.

Po strze lił, ale mu przy kro

Przy da je się kil ka warstw ubrań, któ -
re mam na so bie. Poz wa la ją le piej
znieść chłód ichro nią przed desz czem.
Sie dzę zdziew czy na mi pod jed ną zpo -
nad kil ku set am bon usta wio nych na
ob sza rze po lo wa nia li czą cym ok. 20
tys. hek ta rów. Je my cze ko la dę i cze -
ka my na sy gnał od resz ty gru py. Wresz -
cie te le fon, na mie rzy li my śli wych. Jest
godz. 13, trze ba się spie szyć. Wsia da -
my na ro we ry, ile sił w no gach je dzie -
my leś ny mi dróż ka mi, śli zga jąc się
przy tym na mo krych li ściach jak żuż -
low cy. W koń cu do strze ga my pier -

Myśliwi nazywają ich eko
a oni tylko patrzą
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terrorystami, 

wszą te re nów kę, po tem ko lej ne. Zmę -
cze nie bez o woc nym ocze ki wa niem
mi ja, po ja wia się so lid ny kop niak adre -
na li ny. Miej sce, gdzie wpa da my na
trop my śli wych, nie jest ozna ko wa ne
żad ną tab li cą in for mu ją cą, że od by -
wa się tu po lo wa nie. A to nie zgod ne
z pra wem. Ja cek po ka zu je, gdzie są
am bo ny. Co raz wy raź niej sły chać uja -
da nie psów i gwi zdy na ga nia czy. Znaj -
du je my pier wszą drew nia ną kon struk -
cję z my śli wym na jej szczy cie. Gdy
za czę liś my mię dzy so bą głoś no roz -
ma wiać, od ło żył broń. Zro bił to z ta -
kim spo ko jem, jak by prze czu wał, że
się zja wi my. Pró bu je my go za gad nąć.
Py ta my, czy zna an giel ski, nie miec ki,
ro syj ski al bo pol ski. Prze czą co ki wa
gło wą. Nie chce po wie dzieć ani sło wa,
pi je tyl ko ka wę z ter mo su. 

W tym sa mym cza sie in na gru pa
za cze pia my śli we go z Nie miec. – Cze -
kał, aż po ma gie rzy znaj dą w le sie je -
le nia, któ re go po strze lił – opo wia da
Ja cek. – To je go pięt na sty przy jazd do
Pol ski, ale za zna czył, że nie za wsze
po lu je. Przy znał, że wie, co o nim my -
śli my. Gdy spy ta liś my, czy nie szko -
da mu zwie rząt, od po wie dział, że
szko da. Ale czy szcze rze? 

Po li ty cy i my śli wi, naj waż niej si
lu dzie w le sie

– Po co to pan na głaś nia? Jest ty le cie -
ka wszych te ma tów zwią za nych z la sa -
mi – mó wi przez te le fon je den z pra -
cow ni ków Nad leś nic twa Strza ło wo.

Na zwi ska po dać nie chce. Jed nak po
kil ku chwi lach je go nie chęć do roz mo -
wy zni ka. – Stra ty po eko lo gach do pie -
ro mo gą się po ja wić, gdy klien ci prze -
sta ną do nas przy jeż dżać. A to spo wo -
du je po waż ne kon sek wen cje. Bez re -
gu lo wa nia li czeb no ści zwie rząt gro zić
nam mo że klę ska uro dza ju dzi ków,
a co za tym idzie, zwię kszo ne na kła dy
fi nan so we na od szko do wa nia dla rol -
ni ków za znisz czo ne upra wy czy na
ochro nę la su przed zwie rzę ta mi. Po -
pu la cja zwie rzy ny mu si być pod kon -
tro lą. Jest do pusz czal na gra ni ca, któ -
rą ak cep tu ją wszy scy: i rol ni cy na po -
lach, i leś ni cy wle sie. Nie mo że my poz -
wo lić na prze kro cze nie te go pu ła pu.
Je dy na me to da, by tak się sta ło, to nie -
ste ty od strzał, w tym tak że zbio ro wy,
jak to się ro bi u nas. Czy to się ko muś
po do ba, czy nie. A jak pa trzę na eko -
lo gów, to cóż... My ślę, że to ta ka cho ro -
ba mło do ści. Mam u sie bie pra cow ni -
ka, któ ry w ich wie ku też był wo ju ją -
cym ob roń cą zwie rząt. Te raz mó wi, że
ochro na przy ro dy mu si być czyn na,
że strze la nie to tak że ochro na. Czę sto
sły szę od eko lo gów py ta nie: „Dla cze -
go lu bi my za bi jać?”. Za da ją to py ta nie
lu dzie, któ rzy po po wro cie z la su idą
do KFC i za ma wia ją skrzy deł ka z kur -
cza ka. I jesz cze ta ich lek ko myśl ność...
Nie bo ją się, że coś im się sta nie? Wcho -
dzą świa do mie na te ren, gdzie się strze -
la, gdzie moż na do stać ry ko sze tem. Na
tę chwi lę uwa żam jed nak, że nie ma co
ich za moc no kry ty ko wać. Uprzy krza -

ją po pro stu ży cie my śli wym i ty le.
Mam tyl ko na dzie ję, że te ich ak cje nie
bę dą się po wta rzać, bo to nie przy nie -
sie ko rzy ści ni ko mu.

Eko lo gom zda rzy ło się już prze ko -
nać na włas nej skó rze, że my śli wi są
wle sie uprzy wi le jo wa ni. Czar ny wspo -
mi na sy tu a cję zPusz czy Bia ło wie skiej.
– Za bi li w no cy je le nia, co jest nie le gal -
ne, bo po lo wać na te zwie rzę ta moż na
do go dzi ny po za cho dzie słoń ca, a mi -
nę ły pra wie trzy. Ze zna jo my mi wez -
wa liś my więc po li cję. Fun kcjo na riu sze
przy wi ta li się z łow czy mi jak ze sta ry -
mi kum pla mi, ado nas ude rzy li wsłuż -
bo wy ton, że im za wra ca my gło wę.
Oczy wi ście nikt nie po niósł żad nych
kon sek wen cji. Wta kich sy tu a cjach czu -
jesz się bez sil ny. Przy kre, że w Pol sce
my śli wi ipra cow ni cy La sów Pań stwo -
wych ma ją cho dy wśród po li ty ków,
służb mun du ro wych czy tzw. elit. Tro -
chę się te go bo i my – przy zna je.

Do bra ko mi ty wa La sów Pań stwo -
wych i my śli wych jest w pew nym sen -
sie usan kcjo no wa na in sty tu cjo nal nie.
Moż na się te go do wie dzieć, czy ta jąc
je den z do ku men tów La sów pt. „Po li -
ty ka in for ma cyj na Pań stwo we go Gos -
po dar stwa Leś ne go La sy Pań stwo we”,
któ ry obo wią zy wał do paź dzier ni ka
ubieg łe go ro ku. Za wie rał on plan dzia -
łań in for ma cyj nych. Znaj dzie my tam
część po świę co ną tzw. gru pom do ce -
lo wym, zktó ry mi La sy Pań stwo we po -
win ny mieć do bre sto sun ki czy – jak
czy ta my – do brą ko mu ni ka cję. Wśród

nich znaj du je my po li ty ków. „Tej gru -
pie (...) trze ba przed sta wiać la sy pań -
stwo we ja ko istot ny ele ment bez pie -
czeń stwa eko lo gicz ne go w ska li pań -
stwa i Eu ro py, leś ni ków zaś ja ko gru -
pę fa chow ców, któ rych po li ty cy za stą -
pić nie po tra fią. Po li ty kom za le ży prze -
de wszyst kim na elek to ra cie oraz lan -
so wa niu noś nych w spo łe czeń stwie
ha seł, zgod nych z li nią po li tycz ną re -
pre zen to wa nej par tii. (...) Do brą oka -
zją do pre zen to wa nia po li ty kom prze -
sła nia LP są róż ne go ro dza ju uro czy -
sto ści ofi cjal ne, se mi na ria, kon fe ren -
cje i se sje wy ja zdo we. Ko rzy ści z po -
zy tyw nych re la cji prze kła da ją się na
»być lub nie być” LP. Dla te go do tej gru -
py na le ży przy kła dać szcze gól ną wa -
gę i utrzy my wać z po li ty ka mi do bre
re la cje bez wzglę du na re pre zen to wa -
ną przez nich op cję po li tycz ną”.

My śli wi tak że są waż ni dla La sów
Pań stwo wych: „Jest to gru pa zróż ni -
co wa na, ale sta no wią ca moc ne opar -
cie dla po li ty ki LP. (...) My śli wi sta no -
wią bar dzo wpły wo wą gru pę wśród
po li ty ków, przed się bior ców. Są za in -
te re so wa ni wy ko ny wa niem czyn no -
ści ło wiec kich na ob sza rze LP. W in -
te re sie LP le ży prze ko na nie ich do
na szych ra cji w kwe stii pro wa dze nia
gos po dar ki leś nej i wspar cia w tym
za kre sie. Sku tecz ne do tar cie do tej
gru py za pew nia ją: wspól ne po lo wa -
nia, uro czy sto ści, spot ka nia ro bo cze.
O efek tach świad czą: licz ba po lu ją -
cych leś ni ków, licz ba za pro szeń na
uro czy sto ści ofi cjal ne, licz ba spraw
kon flik to wych, brak kon flik tów”.

Nie tyl ko zwie rząt im żal

Przed przy ja zdem do Mrą go wa mia -
łem róż ne my śli. Choć by ta kie, że
spot kam eko lo gów fa na ty ków, my -
ślą cych tyl ko o ze mście. Że usły szę
od nich: oko za oko, gło wa my śli we -
go za gło wę dzi ka itd. Jed nak nie. Asia:
– Co do nich czu ję? Nie na wiść? Ni -
gdy, ra czej żal, zwłasz cza tych mi łych,
że ro bią coś ta kie go.

Ma gda: – Szko da mi ich. Trud no
mi po jąć, że sa mi z sie bie wy bra li ta -
ką for mę spę dza nia wol ne go cza su.
Idą do la su i za pie nią dze strze la ją do
zwie rzy ny, by po tem chwa lić się
przed zna jo my mi zdo by tym tro fe -
um. Mo że, gdy ktoś był wy cho wy wa -
ny w tra dy cjach ło wiec kich i oj ciec
my śli wy za bie rał go ja ko dziec ko na
po lo wa nia, to dla nie go sta ło się to na -
tu ral ne i wpły nę ło na je go wraż li wość.

Czar ny: – Nie lu bię my śli wych ja -
ko gru py. Ina czej jest z każ dym
z osob na. Mam po lu ją ce go ko le gę,
z któ rym to czę bo je na ar gu men ty.
Współ czu ję im, że za miast czer pać
do brą ener gię z prze by wa nia bli sko
przy ro dy, pod nie ca ją się śmier cią,
za da wa niem bó lu. Wię kszość my śli -
wy mi jest tyl ko z na zwy. Gdy by ktoś
ich nie przy wiózł pod sa mą am bo nę,
nie pod pro wa dził im zwie rząt pod
lu fy, gdy by nie mie li su per sztu ce rów,
nie by li by w sta nie ni cze go upo lo wać.
Oni ma ją tu wszyst ko po da ne na ta -
cy. To nie są łow czy, to lu dzie od na -
ci ska nia spu stu.

Arek: – My śli wi szczy cą się tym,
że do kar mia ją zwie rzę ta, ale to nie
jest dla nich na tu ral ne. Wa lą to ny żar -

cia do la su, że by po tem mieć do cze -
go strze lać. Cza sem są na ty le cy nicz -
ni, że kar mę sy pią w miej scach, w któ -
rych po tem po lu ją.

Trze ba spa lić Ma zu ry

Ro bi się ciem no. W koń cu prze mo -
kło nam nie mal wszyst ko, co mie liś -
my na so bie, bo deszcz przy brał na
si le. W pół mro ku pa ku je my ro we ry
do sa mo cho dów. Co kil ka mi nut mi -
ja nas sznur aut z przy czep ka mi, z któ -
rych wy sta ją po ro ża lub ko py ta. Gdy
na to pa trzy my, py tam ob roń ców
zwie rząt, co im da ły te czte ry dni, czy
to w ogó le mia ło sens, sko ro tyl ko dzi -
siaj wy pom po wa no z te go miej sca
kil ka set ki lo gra mów żyć?

Asia: – Na sza ak cja ma wy miar psy -
cho lo gicz ny. Każ dy uczest nik po lo -
wa nia ma wró cić do sie bie, do Nie -
miec, Au strii czy na Lit wę, i po wie -
dzieć, że to miej sce jest spa lo ne, że
ci cho ler ni ob roń cy praw zwie rząt
nie poz wa la ją spo koj nie strze lać. Ma
pójść fa ma, że ze strzel bą na Ma zu -
ry nie war to tam przy jeż dżać. To się
uda ło w Pusz czy Bia ło wie skiej, gdzie
ro bi liś my ak cję „Ry ko wi sko dla je le -
ni, nie dla my śli wych” i w trzy la ta
nie mal wy czy ści liś my ją z my śli wych.
Li czy my, że i na Ma zu rach efek ty bę -
dą po dob ne. 

Ma gda: – Ale to nie mo że być po -
je dyn cza ak cja, ale cykl. Dla te go bę -
dzie my się tu po ja wiać re gu lar nie
i bę dzie nas jesz cze wię cej. !
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Nasza akcja 
ma wymiar
psychologiczny.
Każdy uczestnik
polowania ma wrócić
do siebie, do Niemiec,
Austrii czy na Litwę, 
i powiedzieć, 
że Mazury są spalone, 
że ci cholerni obrońcy
praw zwierząt 
nie pozwalają 
tu spokojnie strzelać.
Ma pójść fama, 
że na Mazury 
ze strzelbą nie warto
przyjeżdżać. 
To się udało 
w Puszczy
Białowieskiej.
Liczymy, 
że i na Mazurach
efekty będą podobne

Or ga ni za cja po lo wań ko -

mer cyj nych to dla nad leś -

nictw spo ry za strzyk fi -

nan so wy. 

Ra port NIK z kon tro -

li gos po dar ki ło wiec kiej

w Nad leś nic twie Strza ło -

wo po ka zu je, że w se zo nie

2013/2014 przy chód ze

sprze da ży ta kich po lo wań
osią gnął po nad 420 tys. zł.
To pra wie czte ry ra zy wię -

cej niż za sprze daż za bi -

tych zwie rząt do sku pu.

Część z tej kwo ty idzie na

rol ni cze od szko do wa nia za

stra ty w upra wach spo -

wo do wa ne przez dzi ką
zwie rzy nę (ok. 200 tys. zł
w ska li ro ku), część zaś na

do kar mia nie tych że zwie -

rząt. To zresz tą dwa że laz -

ne pun kty po ja wia ją ce się
przy po ru sza niu kwe stii fi -

nan so wych i wi ze run ko -

wych, któ ry mi my śli wi

uza sad nia ją swo je ło wy.

A o czym mó wi się rza -

dziej? Na przy kład o tym,

kto pod czas ta kich kil kud -

nio wych po lo wań mo że

do dat ko wo do ro bić. 

W oko li cy, w któ rej by liś -

my, je den z pen sjo na tów

przyj mu ją cych my śli wych

na le ży do wy so kie go ran -

gą przed sta wi cie la nad leś -

nic twa, or ga ni za to ra oglą -

da nej przez mnie zbio rów -

ki. Śro do wi sko łow czych

nie chęt nie roz ma wia też
o skar gach rol ni ków na

za ni żo ne re kom pen sa ty za

szko dy w upra wach oraz

opie sza ło ści w ich wy pła -

ca niu. To osta t nie do ty czy -

ło tak że Strza ło wa w se zo -

nie 2013/2014. Tak wy ni ka

z ra por tu NIK. 

Polowanie 
to pieniądze
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Po kilkudziesięciu latach
ze sztucerem w ręku
zdradził i stanął 
po stronie obrońców
praw zwierząt. 
Na dodatek napisał
książkę pt. „Farba znaczy
krew”, w której opisał 
od kuchni hobby, jakim
jest strzelanie do dzikiej
zwierzyny. 

Opracował też strategię,
umożliwiającą ekologom
skuteczną walkę
z polowaniami.

RO BERT RO BA SZEW SKI

C
zy po lo wa nia zbio ro we mo -
gą mieć uza sad nie nie? Zda -
niem Ze no na Kru czyń skie -
go nie. – Na wet gdy by ktoś

zna lazł po wo dy dla ist nie nia współ czes -
ne go my śli stwa, to dla po lo wań zbio -
ro wych ich nie ma – mó wi wroz mo wie
zdzien ni ka rzem „Wy bor czej Ol sztyn”.

ROZ MO WA Z

ZE NO NEM KRU CZYŃ SKIM

RO BERT RO BA SZEW SKI: Za cznij -

my od te go, że jest pan po my sło -

daw cą ak cji w Pusz czy Bia ło wie -

skiej i w Nad leś nic twie Strza ło wo

na Ma zu rach, w któ rych eko lo dzy

utrud nia ją po lo wa nia my śli wym.

ZE NON KRU CZYŃ SKI: Lu dzie na
po cząt ku nie wie rzy li, że to przy -
nie sie efekt, ale ja prze wi dzia łem
skut ki ta kie go dzia ła nia. Prze wi -
dzia łem, bo mam my śliw skie do -
świad cze nie i wiem, co się dzia ło,
gdy ktoś przy pad kiem zna lazł się
w po bli żu miej sca, w któ rym po lo -
wa łem. W ta kich sy tu a cjach jest
ma ło praw do po dob ne, że by ja kieś
zwie rzę wy szło my śli we mu pod lu -
fę. Zwie rzę ta czu ją świe że za pa chy,
wy czu wa ją ruch. Dla te go, gdy do
cze goś ta kie go do szło, pier wsze co
czu łem to żal, bo po lo wa nie by ło
dla mnie skoń czo ne. A po tem złość
na lu dzi, któ rzy by li te mu win ni.
W Pusz czy Bia ło wie skiej ak cja
utrud nia nia po lo wań się po wio dła.
Dziś, po trzech la tach ta kich dzia -
łań, trud no przy cią gnąć do pusz czy
chęt nych na kul to we nie gdyś strze -
la nie do by ka je le nia na ry ko wi sku.
Na Ma zu rach też po win no się udać
znie chę cić my śli wych.
Jest pan su ro wy w oce nie po lo wań

zbio ro wych.

– Bar dzo. Na wet gdy by ktoś zna lazł
po wo dy dla ist nie nia współ czes ne go
my śli stwa, to dla po lo wań zbio ro -
wych ich nie ma. Nie go dzi się dla roz -
ryw ki uży wać ży cia in nych istot. Na
zbio rów kach strze la się do zwie rzę -
cia, któ re prze de wszyst kim jest w ru -
chu, naj czę ściej w bie gu. To po wo du -

je, że od se tek ra nio nej i nie od na le -
zio nej zwie rzy ny jest gi gan tycz ny. To
mi ni mum 30 proc., bo snaj pe rów
wśród my śli wych jest jak na le kar -
stwo. A te z ran nych, któ re uda się
od na leźć, pó ki ży ją, cier pią jesz cze
bar dziej. Naj pierw ści ga ne i gry zio -
ne przez psy, po ra nio ne, cią gną ce je -
li ta po igli wiu, w osta t niej chwi li ży -
cia swo i mi prze ra żo ny mi oczy ma
oglą da ją czło wie ka, któ ry za chwi lę
za da im śmierć. 

Po lo wa nia zbio ro we od by wa ją ce
się na du żych ob sza rach po wo du ją,
że ży cie jest tam wy cze sa ne grze bie -
niem prze mo cy, krwa wym grze bie -
niem. Je sien no-zi mo wy las jest bar -
dzo ci chy i wy o bra żam so bie, ja ki to
jest efekt, ja ką trwo gę mu szą czuć
zwie rzę ta, kie dy sły szą prze miesz -
cza ją cą się na gon kę. Ona nie dzia ła
wy biór czo. Do ty ka wszyst kie ga tun -
ki, ja kie tam ży ją. Chro nio ne czy nie -
chro nio ne. To roz bi ja sta da ro dzin -
ne, za bu rza ich cykl ży cio wy, bo przez
te dni po lo wa nia my ślą tyl ko o uciecz -
ce. My śli wi czę sto mó wią, że przy od -
strza łach se lek cjo nu ją zwie rzę ta.

Tym cza sem szcze gól nie pod czas po -
lo wań zbio ro wych nie ma ab so lut nie
żad nych moż li wo ści, aby roz poz nać
kon dy cję fi zycz ną ja kie go kol wiek
z nich. Czy to zwie rzę jest w cią ży czy
nie, cho re, zdro we, sil niej sze czy słab -
sze. Se lek cja jest żad na. Łow cy czę -
sto po pro stu za bi ja ją za wszel ką ce -
nę. 
Czy ma jąc zwie rzę na musz ce lub

na ce low ni ku, zda rza się, że przy -

cho dzi ta ka myśl, że by od pu ścić,

nie na ci skać spu stu?

– Myś my się w gro nie my śli wych
w ogó le nie za sta na wia li nad tym, czy
za bić. Wol no nam to by ło zro bić i już.
Za bi cie jest co praw da czymś, co zo -
sta wia głę bo kie śla dy w psy chi ce, ale
my nie de ba to wa liś my nad tym. Nie
by ło dy le ma tu, czy za bić, tyl ko jak.
Je śli ode bra łeś ży cie w mia rę pre cy -
zyj nie, to ozna cza ło, że je steś hu ma -
ni tar nym my śli wym, że je steś w po -
rząd ku, za słu gu jesz, by cię po kle pać
po ple cach. Gdy by ta ki dy le mat
– strze lać czy nie strze lać – się po ja -
wił, wte dy by ła by szan sa na re wo lu -
cję w tym śro do wi sku. Ale na ra zie

sy tu a cja się nie zmie nia, moż na po -
lo wać zbio ro wo, strze lać, ra nić te
zwie rzę ta, do cho dzić, za bi jać, pa tro -
szyć, wy cią gać pę che rze pło do we
z kom plet nie wy kształ co ny mi pło -
da mi, itd.
Sa mi ce w cią ży nie są pod szcze -

gól ną ochro ną?

– Pra wie wszyst kie sa mi ce, któ re się
za bi ja, są w bar dziej lub mniej za a -
wan so wa nej cią ży, i mó wię tu
o wszyst kich ga tun kach. Naj wię kszy
dra mat jest pod tym wzglę dem z dzi -
ka mi. 
Kie dyś po wie dział pan, że kosz ty

spo łecz ne wy ni ka ją ce z my śli stwa

są ogrom ne. Co pan miał na my śli?

– Pro szę mi wie rzyć, że kie dy my śli -
wy wy jeż dża w pią tek na po lo wa nie,
za bi ja kil ka zwie rząt i wra ca w nie -
dzie lę do do mu, to wi ta jąc się z ro dzi -
ną, nie za po mi na o tym, co się sta ło
w le sie. Ma jąc co week end krew na
rę kach, trze ba by mieć cho ler nie gru -
bą skó rę, że by o tym za pom nieć. Ta -
kich lu dzi, za bi ja ją cych dla przy jem -
no ści, ma my w kra ju 120 tys., z cze -
go 3 tys. to – o zgro zo – ko bie ty. Ja kieś
pół mi lio na osób po dzie la ich hob by.
To są ro dzi ny, uwie dzio ne ło wiec ką
ar gu men ta cją, poz wa la ją cą my śli -
wym ro bić to, co ro bią. Pół mi lio na
Po la ków jest zde cy do wa nie prze ko -
na nych, że to jest ab so lut nie OK
– moż na za bi jać, za bi jać i jesz cze raz
za bi jać. Czy to mo że nie mieć wpły -
wu na ży cie spo łecz ne?
Czy wi dać róż ni cę mię dzy współ -

czes nym my śli stwem a tym sprzed

kil ku dzie się ciu lat?

– 30 lat te mu bar dzo waż ną fun kcją
my śli stwa by ło do star cza nie je dze -
nia. Kar tki na mię so nie wy star cza ły,
ale jak się mia ło flin tę w do mu, to te -
go de fi cy tu aż tak się nie od czu wa ło.
Wów czas by ło tak, że do do mu moż -
na by ło wziąć do pie ro co pią te upo lo -
wa ne zwie rzę, resz tę od da wa ło się do

sku pu. Więc myś my kom bi no wa li,
że by coś tam pań stwu od dać, ale do
cha łu py wziąć ty le, ile po trze bo wa liś -
my, by uzu peł nić do mo we po trze by.
Ro la ży wie nio wa współ cześ nie za ni -
kła. W Pol sce w tej chwi li zja da się
95 kg mię sa rocz nie na oso bę, z te go
tyl ko 25 de ka gra mów po cho dzi ze
zwie rząt dzi kich. To jak je den kot let.
My śli stwo to na łóg?

– Opo wiem hi sto rię. Mój ko le ga, z któ -
rym po lo wa łem naj wię cej, jest nad -
leś ni czym. Nie mal dwa la ta te mu
miał cięż ki wy pa dek. Je chał na ko -
niu, któ ry prze wró cił się na grzbiet,
na nie go i zmiaż dżył mu mied ni cę.
Przez kil ka mie się cy był na le cze niu,
po tem na re ha bi li ta cjach. W po ło -
wie tej re ha bi li ta cji za czę ło się ry ko -
wi sko na Ma zu rach. No i po je chał.
Led wie cho dził o ku lach, więc wczoł -
gał się na ja kieś wznie sie nie, by mieć
wi dok na oko li cę i pod lu fę wy szedł
mu tam je leń. Za strze lił go, a po tem
na klę czkach wy pa tro szył. Kie dy mi
o tym opo wia dał, do tar ło do mnie,
z jak sil nym na ło giem mam do czy -
nie nia. My śli wi bar dzo rzad ko re zy -
gnu ją z my śli stwa. Bez po mo cy to
bar dzo trud ne, a ta kiej po mo cy nikt
im nie ofe ru je, bo nikt w tym nie wi -
dzi uza leż nie nia.
Pan jest przy kła dem, że moż na

z tym ze rwać.

– Tak, ale coś za coś. Sta łem się łow -
cą my śli wych. Też na ło gow cem. Mia -
łem na wet – bo już nie mam – ob se -
sję, że by ta kie go my śli we go „upo lo -
wać”, czy li zna leźć się z ni mi sam na
sam, po bok so wać się na sło wa, ze -
trzeć na ar gu men ty. Ale je śli to jest
na łóg, któ ry da je choć by po zór dzia -
ła nia dla do bra przy ro dy, któ ry prze -
ciw sta wia się nie pra wo ści, zwy kłe -
mu drań stwu, to wo lę być ta kim na -
ło gow cem niż na ło gow cem w za bi ja -
niu jak oni. !

ROZMAWIAŁ ROBERT ROBASZEWSKI

By łem łow cą my śli wych
R

O
B

E
R

T
 R

O
B

A
S

Z
E

W
S

K
I 

Ze non Kru czyń ski
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