


Oświadczenie organizacji prozwierzęcych w sprawie listu Agnieszki Lechowicz, Jolanty 

Rackiej i Tadeusza Wypycha „Uwaga na oszusta!” 

 

 

My, niżej podpisani, wyrażamy sprzeciw wobec obrażania i szkalowania dobrego imienia 

Katarzyny Śliwa–Łobacz Prezesa Fundacji Mondo Cane 

 

Uważamy, że zmiany polskiego prawa są konieczne i niezbędne, dlatego wspólnymi siłami 

powinniśmy starać się o poparcie dla nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, która w swej obecnej 

treści pozostawia wiele do życzenia. 

 

Głosy o takiej treści, jak wskazany w nagłówku, nie służą niczemu poza kompromitowaniem 

wspólnych starań o poprawę sytuacji prawnej zwierząt w Polsce.  

 

Należy stanowczo podkreślić, że każda dopuszczalna krytyka musi być krytyką merytoryczną i nie 

może absolutnie przyjmować formy ataku osobistego. Autorzy listu nie przedstawiają 

jakichkolwiek konstruktywnych propozycji, ograniczając się do chwytów i argumentów ad 

personam, co nie może być akceptowane w publicznej dyskusji. 

 
Zarzucanie działaniom nakierowanym na zapewnienie zwierzętom w Polsce lepszej ochrony 

podtekstu politycznego jest w naszej ocenie nie tylko cyniczne, ale i pozbawione podstaw 

faktycznych. 

Ewentualna krytyka powinna odnosić się do samego projektu ustawy lub przedstawienia 

alternatywnej propozycji.  Poza tym nad poprawieniem projektu ustawy można działać jeszcze w 

Sejmie wprowadzając uzasadnione poprawki, które mogą tylko polepszyć obecny projekt 

nowelizacji. Walczmy o to wspólnie, a nie atakujmy się nawzajem!  

Działając w ten sposób organizacje ochrony zwierząt, niczego nie osiągną. Będziemy niestety 

postrzegani, jako atakująca się grupa społeczna, która woli ze sobą walczyć zamiast 

wspólnymi silami walczyć o lepszy los zwierząt w Polsce!  

 

Poseł Paweł Suski, który według autorów listu miałby rzekomo kierować się wyłącznie swoim 

interesem politycznym, angażował się silnie zarówno w prace nad ostatnią nowelizacją, jak również 

w walkę przeciwko ubojowi rytualnemu. Twierdzenia, jakoby kierował się wyłącznie swoim 

politycznym interesem, są nieuprawnione i niezgodne z prawdą. 

Pragniemy również podkreślić zasługi Katarzyny Śliwa–Łobacz w działania na rzecz uchwalenia 



poprzedniej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt, jak i podejmowanie wspólnych działań dot. 

walki przeciwko ubojowi rytualnemu oraz wiele innych akcji, zmierzających do poprawy losu 

zwierząt w Polsce. 

 

Z uwagi na powyższe, stanowczo potępiamy zachowanie autorów listu „Uwaga na oszusta” 

Tego rodzaju działania uznajemy za szkodliwe, niezgodne z zasadami publicznego dyskursu, jak  

i niezgodne z dobrymi obyczajami. 

 

Podejmujmy wspólne działania na rzecz poprawy losu zwierząt, tak jak udało się to osiągnąć 

we wspólnej walce przeciwko ubojowi rytualnemu oraz ostatnio procedowanej Ustawie o 

zwierzętach doświadczalnych.  

                          

                                                                               Z pozdrowieniami 

 

Ewa Gebert – Prezes OTOZ Animals 

Cezary Wyszyński - Prezes Fundacji Viva  

Jacek Bożek – Prezes Klubu Gaja 

Anna Chodakowska – Prezes Stowarzyszenia Obrońców Zwierząt ARKA 

Agata Gawrońska – Prezes Fundacji PEGASUS 

Jolanta Łukaszewicz – Prezes Fundacji NIECHCIANE I ZAPOMNIANE                 

Grzegorz Bielawski - Prezes Pogotowia dla Zwierząt,  

Liliana Klopsch – Prezes Stowarzyszenia Symbiossis,  

Zdzisław Małysz- Prezes Straży Ochrony Zwierząt  

Małgorzata Jakubowska  - Prezes Fundacji Anaconda   

Izabella Szmurło - Prezes Fundacji Wzajemnie Pomocni   

Magdalena Radke – Prezes Fundacji na Rzecz Zwierząt WĘGIELEK 

Marta Łapińska – Prezes Straży Zwierząt Powiatu Grodziskiego 

Mateusz Nesterok – Prezes Stowarzyszenia ANIMALI LEX 

Wojciech Muża – Prezes Towarzystwa Obrony Zwierząt w RP 

Anna Kot – Prezes Fundacji AMICUS CANIS        

Ewa Wiśniewska – Prezes Fundacji OSTATNIA SZANSA  

Iwona Gabor-Kantorowicz – Prezes Fundacji Chata Zwierzaka     

                                                                                      ………………………………… 
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