Informacja o Dianach z Podlasia na

FACE o polskich Dianach
Biorąc pod uwagę fakt , że w przeciągu ostatniej dekady coraz więcej kobiet dołącza do europejskiej
społeczności myśliwych, aktywnie angażując się w akcje związane z ochroną środowiska oraz
opowiada się za wykonywaniem polowania w sposób nienaruszający równowagi ekologicznej ,
Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej-FACE (The European Federation of
Associations for Hunting & Conservation) z siedzibą w Brukseli, która zrzesza ponad 7 milionów
myśliwych z całej Europy i uznawana jest za największe stowarzyszenie tego typu na świecie , chcąc
dowiedzieć się więcej na temat kobiet polujących oraz ich motywacji, wyzwań, perspektyw i aby
zamieścić na swojej stronie internetowej najbardziej interesujące sylwetki , na początku grudnia, za
pośrednictwem Zarządu Głównego PZŁ w Warszawie, zwróciła się do polskich Dian z prośbą o
wypełnienie internetowej ankiety , w której znalazły się m.in. następujące pytania : Od jak dawna i
dlaczego polujesz? Co ci się najbardziej podoba/ co najbardziej lubisz w polowaniu? Czy
uczestniczysz w akcjach ochrony przyrody ? Czy polujesz z rodziną? Czy polujesz z innymi kobietami
?

Czy należysz / uczestniczysz w jakiejś kobiecej inicjatywie łowieckiej ? Było też miejsce na

komentarz własny. Wszystko trzeba było udokumentować zdjęciami i podaniem linku do ewentualnej
publikacji, a 21 grudnia br , na stronie internetowej FACE zamieściła artykuł na temat polskich Dian ,
których w Polsce jest 3244 i na pierwszym miejscu wymienia naszą Koleżankę - Alicję Milewską z
okręgu białostockiego, podkreślając jej zaangażowanie w działalność na rzecz kultury i tradycji
łowieckiej oraz propagowania łowiectwa wśród kobiet .

informuje swoich członków i czytelników, że:
„Alicja Milewska jest dziennikarzem, polować zaczęła w wieku 38 lat, jest założycielką i prezesem
Podlaskiego Klubu Dian w Okręgu Białostockim oraz członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej w
Białymstoku. Organizuje warsztaty, wystawy, seminaria, pokazy filmowe i spotkania na temat kultury i
tradycji łowiectwa koncentrując się na dzieciach i młodzieży. Alicja, uważa , że polowanie to przede
wszystkim kontakt z naturą. Napisała książkę "Diana - bogini łowów", którą zaprezentowała podczas
międzynarodowego sympozjum, które miało miejsce w Puszczy Knyszyńskiej w dniach 3-4 września
2016 , gdzie mówiła o roli kobiety w łowiectwie na przestrzeni wieków. To jest fragment z jej książki:
" O tym, że polowałyśmy od zawsze mamy niezliczoną ilość niezbitych dowodów, a jednym z nich są
chociażby najstarsze informacje o polowaniach jakie przetrwały do naszych czasów czyli malowidła
naskalne odkryte m.in. we Francji i Hiszpanii, datowane na okres epipaleolitu i neolitu . Oto jedno z
nich. Polująca na jelenie para – mężczyzna z łukiem i kobieta, trzymają się za ręce, co można odczytać jako symbol jedności i równości.”

Gratulujemy naszej Koleżance i załączamy link do strony internetowej FACE , gdzie bez trudu
można przeczytać cały artykuł oraz wiele innych , które mogą zainteresować nas myśliwych , bowiem
strona tłumaczona jest w 32 językach :
http://face.eu/about-us/resources/news/the-diana-club-of-the-polish-hunting-association
Darz Bór!

