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Przed nami uroczystości z  okazji setnej rocznicy powstania PZŁ. 
Wprawdzie niektórzy mają wątpliwości (nie bez podstaw), czy jest 
on tą samą organizacją, która została założona w 1923 r., ale wydaje 
mi się, że nie ma powodu, aby tracić czas na roztrząsanie tej kwestii. 
Wątpiący mogą po prostu uznać, że będziemy świętować stulecie zor-
ganizowanego łowiectwa w Polsce. Znacznie istotniejszą sprawą jest 
natomiast to, w jaki sposób będziemy obchodzić tę rocznicę.

Ponieważ uroczystości zostaną sfinansowane ze składek członkow-
skich, mamy prawo wiedzieć, jak zamierza się wydać nasze pieniądze. 
Tym bardziej że Zarząd Główny PZŁ najwyraźniej zaplanował wydat-
kowanie sporych kwot na ten cel, skoro zwrócił się do Naczelnej Rady 
Łowieckiej o podwyższenie składki członkowskiej od osób fizycznych 
na 2023 r. i uzasadnił to właśnie koniecznością zorganizowania uro-
czystości jubileuszowych. Na co konkretnie mają być przeznaczone 
te środki, zarząd nie ujawnił. Mimo to rada wniosek uwzględniła, więc 
wszyscy dorzucimy po 110 zł na ten cel.

W  związku z  negatywnym postrzeganiem łowiectwa obchody 
powinny być nastawione głównie na poprawę naszego wizerunku. 
Dlatego planowane wydarzenia warto skierować przede wszystkim 
do niepolującej części społeczeństwa. To właśnie te osoby musimy 
przekonywać, że myślistwo to nie zabijanie zwierząt dla przyjemno-
ści, ale element gospodarki łowieckiej, której beneficjentami jesteśmy 
wszyscy. Myśliwi zaś to normalni, sympatyczni ludzie, a nie jacyś zwy-
rodnialcy biegający ze strzelbami po lesie. 

Jak tego dokonać? Kilka lat temu namówiłem kilka sąsiadujących 
kół łowieckich do wspólnego zorganizowania na Mazurach pikniku 
pod nazwą Myśliwi Mieszkańcom. Jego ideą przewodnią było po-
dziękowanie okolicznej ludności za to, że polujemy na ich gruntach, 
a także danie im okazji do poznania nas jako ludzi, z którymi można 
porozmawiać, pobawić się i wspólnie wypić kieliszek dobrego trunku. 
Do tej pory widzieli nas najczęściej tylko przez szyby samochodów te-
renowych. Na imprezie nie było mundurów, sztandarów ani przemó-
wień. Była za to doskonała, przyjacielska atmosfera. Koszt niewielki, 
a korzyści z naszego punktu widzenia ogromne. 

Przypominałem sobie ten piknik, gdy oglądałem zdjęcia z tego-
rocznych ogólnopolskich obchodów hubertowskich w  Malborku. 
Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to mała liczba gości niebędących 
myśliwymi. Stwierdzenie na stronie internetowej ZG PZŁ, że obchody 
przyciągnęły „tłumy mieszkańców [Malborka] i okolic” wydaje się sporą 
przesadą. Przy założeniu, że nie wszyscy myśliwi wzięli udział w tej uro-
czystości w strojach organizacyjnych oraz że część z nich przyjechała 
z rodzinami, można wnioskować, że zwykłych uczestników, niezwią-
zanych rodzinnie z łowiectwem czy leśnictwem, nie pojawiło się wcale 
tak wielu. Dlaczego? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale jednym 
z powodów może być program tej uroczystości, który w dużej mierze 
koncentrował się na stronie formalnej – mundury, sztandary, wręcza-

nie medali i, oczywiście, przemówienia. To powoduje, że impreza jest 
nakierowana na nas samych – myśliwych, a nie na szeroką publicz-
ność, która z łowiectwem nie musi mieć nic wspólnego.  

Inny problem to upolitycznienie obchodów. Gdy się przegląda 
zdjęcia z Malborka, łatwo dostrzec polityków – zawsze w pierwszym 
rzędzie. Zapraszanie ich na uroczystości tego typu to rzecz jak naj-
bardziej naturalna i pożądana. To w końcu oni decydują o otoczeniu 
prawnym łowiectwa i dlatego powinno nam zależeć na tym, aby mieć 
ich po swojej stronie. Zdumienie budzi natomiast to, że na zdjęciach 
widać wyłącznie polityków z obozu rządzącego, i to tylko z jednej frak-
cji. A gdzie przedstawiciele innych opcji politycznych? 

Jest wiele powodów, dla których można (i  trzeba) krytykować 
działania władz PZŁ sprzed 2019 r. Ale nawet ich najgorętsi adwersa-
rze przyznają, że w mistrzowski sposób umiały one utrzymywać rela-
cje ze wszystkimi, którzy mogli wspomóc łowiectwo, niezależnie od 
ich afiliacji politycznej. Mam, oczywiście, świadomość, że to zupełnie 
inne czasy. Łowczy krajowy nie był wówczas mianowany przez mini-
stra, co pozwalało mu zachować pewną niezależność od polityków. 
Zmiany w ustawie łowieckiej przeforsowane przez obecną koalicję 
rządzącą spowodowały natomiast, że PZŁ stał się de facto przedłuże-
niem administracji rządowej. 

W roku jubileuszowym odbędą się wybory parlamentarne. Ich ter-
min przypada na jesień – akurat wtedy, gdy będziemy celebrować my-
śliwskie święto. Uroczystości rocznicowe odbędą się więc w szczycie 
kampanii wyborczej. Dla polityka w tym okresie każda możliwość po-
kazania się jest niezwykle cenna. Organizowane z okazji jubileuszu PZŁ 
wydarzenia będą więc doskonałą szansą na lansowanie się polityków 
obozu władzy na szczeblu zarówno centralnym, jak i lokalnym. Pozwa-
la to nawet podejrzewać, że to główny powód, dla którego ZG PZŁ po-
trzebuje dodatkowej składki na organizację obchodów. 

Jak pokazują sondaże, tegoroczna kampania wyborcza będzie 
szczególnie zacięta. Może się więc okazać, że do władzy dojdzie dzi-
siejsza opozycja. Jeżeli tak się stanie, to jaki będzie stosunek nowych 
władz do związku (i zrzeszonych w nim członków), który zaangażował 
się kampanię wyborczą po drugiej stronie sceny politycznej? Oczywi-
ście zmienią się personalia – zgodnie z zasadą łupów każde ugrupo-
wanie mianuje swoich ludzi. Ale jeżeli nowi rządzący uznają, że jeste-
śmy środowiskiem, które popiera tylko jedną opcję polityczną, niechęć 
do łowiectwa może pozostać na długo. I właśnie dlatego angażowanie 
się PZŁ w kampanię wyborczą nie leży w naszym interesie. 

Relacja z zeszłorocznych obchodów hubertowskich zamieszczona 
na stronie internetowej zarządu głównego całkowicie pominęła po-
lowania zbiorowe urządzone przy okazji tej uroczystości. Tymczasem 
nie jest tajemnicą, że organizatorzy wykupili w okolicznych kołach 
łowieckich takie polowania dla zaproszonych gości i działaczy związ-
kowych. Polowania komercyjne, jak wiadomo, nie są tanie. Dlatego 
chętnie bym się dowiedział, kto brał udział w tych łowach oraz ile to 
kosztowało. Nie ma wątpliwości, że pieniądze na ten cel pochodziły, 
w ostatecznym rozrachunku, z naszych składek. 

Ciekawe, czy również taką formę obchodów rozważają organiza-
torzy uroczystości jubileuszowych. Przed podjęciem ostatecznej de-
cyzji może warto się zastanowić, czy opłacanie polowań dla działaczy 
związkowych i polityków jest najlepszym sposobem na propagowanie 
łowiectwa (i wydawanie składkowych pieniędzy).  l
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