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Szanowny Panie Redaktorze,

W reakcji  na opublikowany w dniu 16 października 2016 roku w numerze nr 42 „Angory”
felieton  redaktora  H.  Martenki  o  tytule  „Czy  jest  suchy  chleb  dla  konia?”,  protestujemy
przeciwko podważaniu znaczenia praw zwierząt, o których poszanowanie zabiega „Fundacja
„TARA”  –  schronisko  dla  koni”  („Fundacja”),  liczne  grono  naszych  wolontariuszy  i
niezliczona rzesza osób wspierających aktywnie naszą wieloletnią działalność.  Wyrażamy
również  stanowczy  sprzeciw  wobec  deprecjonowania  prac  powołanego  w  wyniku  m.in.
naszych starań Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt („Zespół”). 

Celem  statutowym  Fundacji  jest  prowadzenie  schroniska  dla  koni  porzuconych,
przekazanych w formie darowizny lub wykupionych;  leczenie  i  rehabilitacja  koni  chorych,
starych i maltretowanych (w tym rzeźnych); opracowywanie i rozpowszechnianie własnych
informacji  medialnych  dotyczących  dramatycznego  losu  koni  na  targach  i  w  miejscach

uboju.1 

Fundacja  w  okresie  swojej  ponad  dwudziestoletniej  działalności  uchroniła  od  okrutnego
traktowania przeszło 600 koni, które dożyły dzięki temu swoich ostatnich dni bez brutalnej
agresji ze strony dotychczasowych „opiekunów”. Przez ten czas Fundacja zebrała bogaty
materiał  faktograficzny,  który  dowodzi,  że  konie  są  w  Polsce  częstokroć  traktowane  ze
szczególnym okrucieństwem. 

Fundacja  od  lat  aktywnie  angażuje  się  w działania  nakierowane  na  poprawę  warunków
bytowych koni. Wyrazem tego zaangażowania jest czynne uczestnictwo w pracach Zespołu.
Podczas posiedzeń Zespołu prezentujemy -  utrwalone na zdjęciach i  taśmach filmowych
-dowody skrajnego bestialstwa wobec koni.

Czujemy się w obowiązku przypomnieć Autorowi felietonu, że według art. 1 ust. 1 Ustawy o
ochronie  zwierząt,  „człowiek  jest  winien  zwierzęciu  poszanowanie,  ochronę  i  opiekę”.
Zasada ta stanowi standard prawa międzynarodowego, znajdując rozwinięcie w art. 2 lit. c
„Światowej Deklaracji Praw Zwierząt” oraz w uchwale UNESCO z 1978 roku. W tym ostatnim

1 Jest to fragment § 13 Statutu Fundacji „TARA”.
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akcie podkreślono,  że: „żadne zwierzę nie może być przedmiotem maltretowania i aktów
okrucieństwa; każde zwierzę, które żyje zazwyczaj w środowisku ludzkim, ma prawo żyć i
rosnąć zgodnie z rytmem i warunkami życia i wolności właściwymi dla swego gatunku; każde
zwierzę,  które człowiek wybrał na swego towarzysza,  ma prawo żyć tak długo, jak długo
pozwala  na to jego gatunkowa natura;  każdy  akt  prowadzący do zabicia  zwierzęcia  bez
koniecznej przyczyny jest mordem, czyli zbrodnią przeciwko życiu”.

Ponadto, stosownie do art. 74 ust. 2 Konstytucji RP „ochrona środowiska jest obowiązkiem
władz publicznych”. Prawa zwierząt, które stanowią immanentną część przyrody, podlegają
zatem szczególnej  ochronie  przede  wszystkim  ze strony  Sejmu,  jako  ustawodawczego
organu  władzy  publicznej. W  konsekwencji,  działalność  Zespołu jest  formalnym
elementem realizacji funkcji ustrojowej Sejmu.

W  związku  z  powyższym,  wyrażamy  swoje  głębokie  oburzenie  pogardliwym  i  kpiącym
charakterem  Artykułu,  którego  publikacja  może  zniweczyć  prace  Zespołu  i  wysiłek
organizacji  pożytku  publicznego  oraz  wielu  osób,  którym  los  zwierząt  leży  na  sercu.
Sformułowania  takie  jak „naszych  szkap”  nie  należy  dopuścić  do „parlamentarnych
żłobów”, tylko „ładować je na TIR-a i do Włoch. Do rzeźni…”; „zespół miłośników uboju
łomem” są niedopuszczalne, i to nawet w warunkach przyjętej w felietonie stylistyki.

Fundacja oraz jej sympatycy są zdeterminowani bronić praw zwierząt, w tym przeciwdziałać
promowaniu  ich  złego  traktowania  w  mediach,  których  misją  jest  odpowiedzialne
kształtowanie  ludzkich  postaw  i  podnoszenie  świadomości  społeczeństwa  w  zakresie
traktowania zwierząt.

Wobec  powyższego  liczymy  na  zrozumienie  naszego  stanowiska  i  opublikowanie  –  w
najbliższym wydaniu Tygodnika „Angora” – przeprosin za opublikowanie felietonu redaktora
H. Martenki o tytule „Czy jest suchy chleb dla konia?” o treści: „Redakcja Tygodnika Angora
przeprasza za opublikowanie w dniu 16 października 2016 roku w numerze nr 42 „Angory”
felietonu  redaktora  H.  Martenki  o  tytule  „Czy  jest  suchy  chleb  dla  konia?”,  w  którym
podważono  sens  walki  o  prawa  zwierząt,  w  tym  powołania  Parlamentarnego  Zespołu
Przyjaciół Zwierząt”.

_________________________
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