
Szanowne Koleżanki i Koledzy łowcy podwodni,

Stowarzyszenie Spearfishing Poland zostało powołane do życia jako organizacja promująca 
łowiectwo podwodne w świetle obowiązujących w Polsce przepisów i regulacji prawnych. Od 
samego początku istnienia Stowarzyszenia, dokładamy wszelkich starań aby pokazać to, co 
najpiękniejsze w łowiectwie podwodnym, próbując przekonać do tego rodzaju aktywności 
wszystkich sceptycznie nastawionych. Nasze dotychczasowe działania, akcje informacyjne w 
mediach oraz wiele godzin rozmów i dyskusji, z roku na rok owocują zwiększeniem świadomości 
ludzi nie związanych ze środowiskiem łowieckim, czego wyrazem jest stałe powiększanie się ilości 
członków wspierających nasze Stowarzyszenie. 

Już w roku założycielskim zorganizowaliśmy pierwsze zawody o Puchar Prezesa 
Stowarzyszenia Spearfishing Poland, licząc na integrację środowiska łowieckiego i wzrost 
popularności tego sportu. Z roku na rok przybywa zawodników, a nasze zawody to wydarzenie na 
które wielu z Was czeka z niecierpliwością przez cały sezon. Wszystko zdaje się świadczyć o tym, 
iż nasza działalność zdobyła pełne zaufanie w środowisku, co stanowi dla nas powód do dumy.

Mając na uwadze to wszystko, zdecydowanie oświadczam, iż nigdy nie popieraliśmy, nie 
popieramy oraz nie będziemy popierali osób związanych ze środowiskiem podwodnych łowców, 
których działania wykraczają poza literę obowiązującego w Polsce prawa. Przez cały czas robimy 
wszystko, aby obraz łowcy podwodnego nigdy nikomu nie kojarzył się z kłusownictwem oraz by 
nasi członkowie byli w pełni świadomi obowiązków jakie przyjmują na siebie wstępując w szeregi 
Stowarzysznia. Podstawowym obowiązkiem każdego członka jest działanie zgodnie z prawem. 
Każdy z nas powinien stanowić przykład dla pozostałych kolegów, pokazując im na czym polega 
prawdziwe łowiectwo podwodne. Nie możemy tolerować nie moralnego zachowania, które 
skierowane jest na jawne łamanie obowiązującego prawa oraz ustanowionych przez nas zasad i 
regulaminów.

Po tegorocznych zawodach otrzymałem informacje, potwierdzone materiałem zdjęciowym, 
o bezmyślnym i aroganckim zachowaniu zawodników podczas przeprowadzanych dnia 15.09.2012 
na jeziorze Ińsko zawodów o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Spearfishing Poland. Zachowaniu 
zmierzającym do świadomego złamania prawa oraz lekceważenia regulaminu organizowanej przez 
nasze Stowarzysznie imprezy. Nielegalny połów gatunków zabronionych oraz połów ryb których 
wymiar rzeczywisty stanowił mniej niż połowę wymiaru ochronnego gatunku, to działalność która 
nie może być tolerowana! Jako organizator oraz prezes stowarzyszenia nie wyrażam zgody na tak 
bezmyślne zachowanie nie mające nic wspólnego z literą prawa, a nade wszystko z promowanym 
przez nasze stowarzyszenie obrazem prawdziwego łowcy podwodnego. 

Mając na uwadze powyższe incydenty oraz oczywiste oburzenie całego środowiska 
zapewniam, iż osoby te nie są członkami naszego Stowarzyszenia, zostały zdyskwalifikowane oraz 
nie będą miały prawa udziału w organizowanych przez nas zawodach do końca kadencji obecnego 
Zarządu. Jestem przekonany również, iż kolejny Zarząd podtrzyma ten zakaz rozumiejąc powagę 
sytuacji oraz moralny nakaz piętnowania tego typu zachowań. 

Wierzę, iż kolejne zawody odbędą się bez podobnych zdarzeń i że każdy z nas doskonale 
rozumie idee łowiectwa podwodnego. Pamiętajmy, iż zakończenie zawodów z pustą nizałką nie 
przynosi nikomu żadnej ujmy, a w świetle zaistniałych wydarzeń świadczy jedynie o poważnym 
traktowaniu naszej wspólnej pasji, akceptacji zasad oraz szacunku do środowiska naturalnego, które 
nade wszystko chcemy chronić. 

Z wyrazami szacunku

Wrocław, 28.09.2012


