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W dniach 10-12 czerwca 2022 roku w Niepołomicach odbędą się uroczystości Jubile-
uszu 50-lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. 

Program spotkania: 
10 czerwca 2022 r. (piątek) 

Do 1800 przyjazd, zakwaterowanie w Hotelu NOVUM Niepołomice. 
1900- plenerowa biesiada – spotkanie integracyjne. 

11 czerwca 2022 r. (sobota) 
1000 Msza św. w Kościele pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników celebrowana przez Kape-

lana PZŁ ks. Sylwestra Dziedzica - w czasie mszy uroczyste poświęcenie i nada-
nie sztandaru Oddziałowi Tarnobrzeskiemu KKiKŁ PZŁ - po mszy przemarsz 
korowodu myśliwych do Zamku Królewskiego. 

1100-1400 konferencja jubileuszowa w Komnacie Akustycznej w Zamku Królewskim 
w Niepołomicach. W programie między innymi prelekcja o kulturze łowieckiej 
prof. Dariusza Gwiazdowicza oraz prelekcja o 50. latach działalności KKiKŁ PZŁ 
wygłoszona przez Krzysztofa Mielnikiewicza. Po konferencji wspólne zwiedza-
nie wystawy kolekcjonerskiej w Małopolskim Centrum Kultury Łowieckiej PZŁ. 

Około 2000 Gala Jubileuszowa w Hotelu NOVUM - w trakcie uroczystości koncert Ze-
społu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” z Poznania. 

12 czerwca 2022 r. (niedziela) 
1000-1200 jubileuszowa giełda kolekcjonerska – parking przy Hotelu NOVUM. 

Wszelkich informacji dotyczących zasad uczestnictwa, odpłatności za udział w uro-
czystościach obchodów jubileuszu i za wybrane pamiątki jubileuszowe oraz terminy 
wpłat udzielają Prezesi Oddziałów Regionalnych Klubu. 

Wszyscy chętni Klubowicze wraz z osobami towarzyszącymi mogą uczestniczyć 
w uroczystościach jubileuszowych.

Pamiątki jubileuszowe do nabycia: 
1. Statuetka pamiątkowa
2. Oznaka pamiątkowa
3. Katalog wystawy
4. Znaczki pocztowe (2 arkusiki)
5. Oznaka Biuletynu „Kultura Łowiecka” 
6. Znaczki pocztowe Biuletynu „Kultura Łowiecka” 

Zarząd Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚCI 
JUBILEUSZOWE 50-LECIA KKiKŁ PZŁ
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Sto numerów Biuletynu
„KULTURA ŁOWIECKA”

    Polski Związek Łowiecki
Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ
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Sztandar jest wyrazem więzi braci spod znaku św. Huberta. Jest 
również symbolem zbiorowej jak i osobistej godności nas, polskich my-
śliwych. Jest uzewnętrznieniem wartości i celów polskiego łowiectwa. 
Dlatego musimy sprawiać naszą postawą, aby sztandar swoją symboli-
ką przypominał wszystkim o wartościach, które w łowiectwie są naj-
ważniejsze; o poszanowaniu przyrody i etycznego wypełniania myśliw-
skich powinności. Szczególnie teraz, w tych niełatwych dla nas czasach, 
gdy jesteśmy atakowani i spotykamy się z brakiem zrozumienia naszej 
działalności. 

W życiu każdej społecz-
ności zdarzają się momenty, 
które kształtują jej tożsa-
mość i wyznaczają bieg dzia-
łalności na długie lata. Dla 
Oddziału Katowicko-No-
wosądeckiego Klubu Kolek-
cjonera i Kultury Łowieckiej 
PZŁ pierwszy taki moment 
miał miejsce w  1997 roku 
kiedy to nastąpiło jego po-
wołanie oraz kolejny 26 
września 2021 roku, kiedy 
poświęcono i  nadano mu 

sztandar jako symbol najwyższych wartości. Właśnie w tym dniu w kościele pod wezwaniem 
św.  Antoniego Padewskiego w Krynicy-Zdroju zainaugurowano IX Hubertusa Krynickiego 
Nowosądeckiego Okręgu PZŁ. Kościół ten po raz kolejny były świadkiem wielkiej uroczystości 
i jakże ważnej dla środowiska myśliwych. W 2018 roku tu poświęcono i nadano sztandar Nowo-
sądeckiemu Okręgowi PZŁ, a 26 wrze-
śnia 2021 roku odbyła się ceremonia 
poświęcenia i nadania sztandaru od-
działowi KKiKŁ PZŁ. Podczas Huber-
towskiej Mszy Świętej kapelan nowo-
sądeckich myśliwych ksiądz dr Marian 
Chełmecki poświęcił sztandar ufundo-
wany przez członków oddziału. Aktu 
nadania dokonał członek Naczelnej 
Rady Łowieckiej Roman Graj, a w imie-
niu oddziału sztandar przyjął prezes 
Maciej Bogdański w  asyście najstar-
szego stażem członka oddziału Józefa 
Ulfika i wiceprezesa Wacława Goszty-
ły. Z  kolei prezes Bogdański przekazał 
sztandar pod opiekę pocztowi w skła-
dzie Juliusz Andrzej Sikorski najstarszy 

SZTANDAR 
SYMBOL NAJWYŻSZYCH WARTOŚCI

Wacław Gosztyła
Oddział 

Katowicko-Nowosądecki 
KKiKŁ PZŁ 
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i dwóch nadleśnictw. Po 
mszy korowód myśliw-
ski przemaszerował na 
krynicki deptak gdzie 
odbyły się dalsze wy-
darzenia IX Hubertusa 
Krynickiego.

Jednym z tych wy-
darzeń było udekorowa-
nie przez wiceprezesa 
KKiKŁ PZŁ Bogdana 
Kowalcze, członka Na-
czelnej Rady Łowieckiej 
Romana Graja i nowosą-

deckiego łowczego okręgowego Bogusława Rataja naszego sztandaru Medalem „Za Zasługi dla 
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ” nadanym oddziałowi katowicko-nowosądeckie-
mu 15 czerwca 2019 roku.

Obie, bardzo ważne i piękne uroczystości na zawsze zapiszą się w historię oddziału, a słowa 
Romana Graja: „Przekazuję Wam sztandar Oddziału Katowicko-Nowosądeckiego Klubu Kolek-
cjonera i Kultury Łowieckiej, jako symbol pięknych idei prawego łowiectwa oraz znak naszej ko-
leżeńskiej i organizacyjnej wspólnoty. Działając pod nim, kultywujcie najlepsze tradycje naszych 
przodków. Noście ten sztandar wysoko, doznajcie pod nim wiele kolekcjonerskich satysfakcji i za-
dowolenia” - niech towarzyszą nam przez kolejne dziesięciolecia.

stażem członek oddziału, 
Stanisław Kurzeja członek 
Komisji Rewizyjnej Od-
działu oraz Krzysztof Ko-
nieczny skarbnik oddziału. 
Ta piękna i  doniosła uro-
czystość odbyła się w  asy-
ście sztandaru Nowosądec-
kiego Okręgu PZŁ i Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Ło-
wieckiej PZŁ oraz dwudzie-
stu ośmiu sztandarów no-
wosądeckich kół łowieckich 



5KULTURA ŁOWIECKA NR 103

Grono pasjonatów kolekcjonerstwa i kultury łowieckiej w składzie: Igor 
Bloch, Krzysztof Daniluk, Wojciech Kobylarz, Rafał Konieczny, Zbigniew 
Kozioł, Sebastian Santus, Jacek Szałucha i Tomasz Szozda, 21 grudnia 2021 
roku spotkało się w siedzibie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Ło-
wieckiego w Białej Podlaskiej na spotkaniu założycielskim Oddziału Bial-
skopodlaskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Przygoto-
wany wniosek o powołanie oddziału uzyskał pozytywną opinię łowczego 
okręgowego. 6 stycznia 2022 roku wniosek został zatwierdzony przez za-
rząd krajowy Klubu, dokładnie w 99 rocznicę uchwalenia statutu Central-
nego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, pierwszej po rozbiorach 
polskiej zjednoczonej organizacji łowieckiej. 

NOWY ODDZIAŁ KLUBU 
KOLEKCJONERA i KULTURY 

ŁOWIECKIEJ PZŁ 
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Zbigniew Kozioł
Oddział Bialskopodlaski,

Województwa Lubelskiego
KKiKŁ PZŁ

Uczestnicy spotkania założycielskiego Oddziału Regionalnego Klubu w Białej Podlaskiej, od lewej stoją: Tomasz 
Szozda, Igor Bloch, Rafał Konieczny, od lewej siedzą: Krzysztof Daniluk, Zbigniew Kozioł, Sebastian Santus, Bartło-
miej Kurkus - p.o. bialskopodlaskiego łowczego okręgowego, Jacek Szałucha, fot. archiwum OBP KKiKŁ PZŁ
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Wystąpienie prezesa zarządu KKiKŁ PZŁ Marka Stań-
czykowskiego, fot. Liliana Keller

Prezes Marek Stańczykowski i wiceprezes Bogdan Kowal-
cze wręczyli legitymację i oznakę klubową Sebastianowi 
Santusowi – bialskopodlaskiemu łowczemu okręgowemu, 
fot. Liliana Keller

Uchwała zarządu KKiKŁ PZŁ o powołaniu Oddziału Bialskopodlaskiego KKiKŁ PZŁ
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Po dwumiesięcznych przy-
gotowaniach, 5 marca 2022 roku 
w sali konferencyjnej ZO PZŁ 
w Białej Podlaskiej odbyło się ze-
branie wyborcze oddziału, w któ-
rym oprócz założycieli wzięli 
udział kandydaci do Klubu oraz 
zaproszeni goście. W zebraniu 
wziął udział zarząd Klubu w skła-
dzie Marek Stańczykowski – pre-
zes, Bogdan Kowalcze – wicepre-
zes, Wacław Gosztyła – sekretarz, 
redaktor naczelny „Kultury Ło-
wieckiej” – Janusz Siek oraz fo-
toreporterka naszego Biuletynu 
Liliana Keller. Zebranie zaszczy-
cili swoją obecnością Leszek Se-Prezes Marek Stańczykowski gratuluje wybranemu zarządowi i życzy 

owocnej działalności, fot. Liliana Keller

Jan Siemaszko - pierwszy z lewej jest współtwórcą 
projektu bialskopodlaskiej oznaki oddziałowej i oznaki 
naszego Biuletynu, z Januszem Siekiem, fot. Liliana 
Keller

Gratulacje i życzenia od Krzysztofa Mielnikiewicza i Leszka Semaniuka, fot. Liliana Keller

Klubowa statuetka jubileuszowa wzbudziła duże zaintere-
sowanie Klubowiczów, fot. Liliana Keller
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maniuk – członek honorowy KKiKŁ PZŁ, Krzysztof Mielnikiewicz – członek Komisji Kultury 
NRŁ i autor jubileuszowej monografii Klubu, Jan Siemaszko - współtwórca projektu oznaki 
naszego oddziału i Marek Oczkowicz z Oddziału Świętokrzyskiego KKiKŁ PZŁ oraz Andrzej 
Daniluk – członek Naczelnej Rady Łowieckiej (kandydat do Klubu) i Sebastian Santus – bial-
skopodlaski łowczy okręgowy (jeden z założycieli oddziału bialskopodlaskiego).

W trakcie zebrania sprawnie zrealizowano porządek obrad. Członkowie zarządu Klubu 
uroczyście wręczyli legitymacje członkowskie i oznaki organizacyjne członkom założycielom. 
Następnie przeprowadzono wybory władz oddziału. Prezesem został Zbigniew Kozioł, sekre-
tarzem – Jacek Szałucha, a skarbnikiem – Rafał Konieczny. Dokonano także wyboru komisji 
rewizyjnej w składzie: Tomasz Szozda – przewodniczący, Igor Bloch i Krzysztof Daniluk – 
członkowie. Nowo wybrany zarząd, podczas krótkiego posiedzenia, przyjął do Klubu kolej-
nych piętnastu członków. Ilość złożonych w tak krótkim czasie deklaracji świadczy o trafnej 
decyzji powołania oddziału. Następnie podjęto uchwały dotyczące wysokości składki, zatwier-
dzenia planu pracy oddziału i preliminarza budżetowego. Przeprowadzono również wybory 
delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ. Zarząd krajowy Klubu złożył na ręce 
nowo wybranego prezesa oddziału życzenia i upominki. Dyplomy okolicznościowe przekazali 
również Leszek Semaniuk i Krzysztof Mielnikiewicz, życząc wielu inicjatyw wzbogacających 
dorobek kulturowy polskiego łowiectwa oraz pielęgnowania tradycji i upowszechniania zasad 
etyki łowieckiej. 

Po zakończeniu części oficjalnej zebrania rozpoczęła się mini giełda kolekcjonerska, pod-
czas której koledzy dokonali wielu transakcji, zarówno wymiennych jak i gotówkowych. 
W obieg poszły oznaki kół łowieckich, znaczki okolicznościowe, książki, monografie i inne 
pamiątki. Nawiązano wiele znajomości i kontaktów, co dobrze wróży na przyszłość. Kul-
minacyjnym punktem spotkania była wspólna biesiada przygotowana zgodnie z tradycyjną 
podlaską gościnnością. Myśliwski „paśnik” uginał się od różnorodnych potraw z dziczyzny, 
przetworów, sałatek, ciast i nalewek. Największą atrakcją biesiady był dzik w całości pieczony 
w chlebie, przygotowany przez jednego z członków oddziału. W trakcie biesiady dzielono się 
przygodami łowieckimi, komentowano aktualną sytuację w PZŁ i na świecie. 

Mini giełda kolekcjonerska, fot. Liliana Keller Gospodarze przygotowali 
bardzo smaczny poczęstu-
nek, fot. Liliana Keller
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W Oddziale Rzeszowskim KKiKŁ PZŁ, 13 stycznia 2022 roku zorga-
nizowano w pomieszczeniach Dworku Myśliwskiego „Towarzystwa My-
śliwych” w Rzeszowie uroczyste spotkanie opłatkowe dla członków i sym-
patyków Klubu, na które przybyli między innymi: członek honorowy PZŁ 
Marek Rogoziński, członek Naczelnej Rady Łowieckiej Bartłomiej Peret, 
Członek Honorowy KKiKŁ PZŁ Zdzisław Ziobrowski, łowczowie okręgo-
wi z Krosna Bolesław Kazalski, z Przemyśla Tomasz Makarowski i z Rze-
szowa Marcin Hendzel, nadleśniczy Nadleśnictwa Głogów Małopolski 
Piotr Brewczyński, kapelan myśliwych Okręgu Rzeszowskiego PZŁ, a za-
razem proboszcz Parafii p.w. Św. Huberta w Miłocinie-Rzeszowie ks. Józef 
Mucha. Nie zabrakło również naszych sympatyków: prezesa Koła Łowieckiego „Bielik” Budzi-
wój Mariusza Jenczalika, Andrzeja Krzywkowskiego - byłego członka naszego oddziału, pre-
zesa Oddziału Tarnobrzeskiego KKiKŁ PZŁ Jarosława Piekarza z kolegą klubowym Romanem 
Kotzianem, ks. Zbigniewa Gargasia - duszpasterza Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśli-
wych” w Rzeszowie - proboszcza Parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Wysokiej Głogowskiej 
na terenie której znajduje się Dworek Myśliwski. 

Spotkanie rozpoczął prezes zarządu Oddziału Rzeszowskiego KKiKŁ PZŁ Marek Zdeb, 
serdecznie witając przybyłych gości i odczytał życzenia przesłane z tej okazji przez Członka 
Honorowego KKiKŁ PZŁ Krzysztofa Mielnikiewicza, po czym ks. Józef Mucha odmówił krót-
ką modlitwę i podzieliliśmy się opłatkiem. Następnie Wojciech Bieniasz przedstawił genezę 

powstania dwóch kolęd, 
najpopularniejszej ko-
lędy na świecie „Cicha 
Noc” i pięknej ale mało 
znanej „Kolędy rze-
szowskiej”. Prezentacja 
ta spotkała się z du-
żym uznaniem i zosta-
ła ciepło przyjęta przez 
uczestników. Doniosłym 
akcentem spotkania było 
wręczenie odznaczeń 
łowieckich przez Marka 
Rogozińskiego w  asy-
ście Bartłomieja Pere-
ta i Marcina Hendzla. 
Zbigniewa Deca odzna-
czono Złotym Medalem 
Zasługi Łowieckiej, Zbi-
gniewa Gargasia i Pawła 
Szczepanika Srebrnymi 
Medalami Zasługi Ło-
wieckiej a Mariusza Jen-
czalika i Edwarda Lecha 
medalami Zasłużony dla 

OPŁATEK W ODDZIALE 
RZESZOWSKIM KLUBU

Spotkanie otwiera Marek Zdeb

Klubowicze i zaproszeni goście

Marek Zdeb 
Oddział Rzeszowski 

KKiKŁ PZŁ
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Łowiectwa Rzeszowsz-
czyzny. Dodatkowo Pa-
weł Szczepanik za wie-
loletnią bezinteresowną 
pomoc w utrzymaniu 
urządzeń na Strzelni-
cy Myśliwskiej w Borze 
koło Głogowa Małopol-
skiego otrzymał Korde-
las Polskiego Myśliwego 
a Tomasz Makarowski 
za współpracę z Policją 
w zakresie zwalczania 
kłusownictwa został 
przez Niezależny Sa-
morządny Związek Za-
wodowy Policjantów 

odznaczony medalem 30 
- lecia NSZZP. 

Zarząd Oddziału 
Rzeszowskiego KKiKŁ 
PZŁ za wyróżniającą się 
pracę na rzecz Klubu 
w  ostatnim roku wrę-
czył swoim członkom 
podziękowania w formie 
dyplomów, otrzymali je: 
Stefan Sochacki, Remi-
giusz Sobejko, Edward 
Lech, Jan Banaś, Roman 
Tasior, Zbigniew Pora-
da i Paweł Szczepanik. 

Po części oficjalnej od-
była się biesiada myśliwska, podczas 
której serwowano przygotowane przez 
naszego Klubowicza Andrzeja Pyrcza 
dania z dziczyzny. Dyskusji, wspólnych 
tematów nie było końca, a całe spotka-
nie przebiegło w przyjaznej atmosferze 
i wpłynęło na zintegrowanie współpra-
cy w zakresie kolekcjonerstwa i kultury 
łowieckiej trzech Okręgów Polskiego 
Związku Łowieckiego województwa 
podkarpackiego. Serdecznie dziękuje-
my łowczym okręgowym, sponsorom 
a  szczególnie kolegom z  Koła Łowiec-
kiego „Bielik” Budziwój - prezesowi 
Mariuszowi Jenczalikowi i Przemysła-
wowi Kotzianowi oraz wszystkim przy-
byłym na to spotkanie. 

Odznaczeni i odznaczający

Tomasz Makarowski - pośrodku, za współpracę z Policją 
w  zwalczania kłusownictwa został przez Niezależny Samo-
rządny Związek Zawodowy Policjantów odznaczony medalem 
30 - lecia NSZZP

Prezentacja Wojciecha Bieniasza o „Kolędzie rzeszowskiej”
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Miniony rok 2021 
nareszcie pozwolił na 
odrobinę większego 
powrotu do „rzeczywi-
stości” i normalności. 
Zaczęliśmy go z na-
szym oddziałem niemal 
z samym początkiem, 
bowiem już 6 stycznia 
zameldowaliśmy się 
w studio Katolickiego Radia Zamość, by 
opowiedzieć słuchaczom o naszym języku 
łowieckim oraz tradycyjnej kuchni myśliw-
skiej. 

Niedługo potem spotkaliśmy się na co-
rocznym walnym zebraniu, gdzie 
przyjęliśmy plan działania na cały 
rok. Z perspektywy czasu muszę 
przyznać, że wszystkie założenia 
i projekty zrealizowaliśmy w stu 
procentach. Podczas XII Lubel-
skich Spotkań z Tradycją i Kul-
turą Łowiecką, które odbyły się 
w naszym przepięknym Zamościu, 
zorganizowaliśmy ekspozycję, 
przedstawiając artefakty łowieckie 
związane z głuszcem - symbolem 
zamojskiej organizacji łowieckiej 
i naszego oddziału oraz z kultem 

Diany. 
W październi-

ku zrealizowaliśmy 
pionierski projekt, 
zorganizowaliśmy 
wspólnie z Zarzą-
dem Okręgowym 
PZŁ w Zamościu 
Konkurs wiedzy ze 
znajomości języka 
łowieckiego „Nem-
rod nad nemroda-
mi". 

Końcówka roku 
to hołd poświęcony 
zmarłym Kolegom 

Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAMOJSKIEGO 
IM. ALFREDA HAŁASY KKiKŁ PZŁ

Tomasz Sak
 Oddział Zamojski

KKiKŁ PZŁ

Zwycięzcy oraz wyróżnieni w konkursie wiedzy z języka łowieckiego

Fragment ekspozycji przygotowanej przez oddział zamojski na XII 
Lubelskie Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką

Członkowie oddziału zamojskiego w rozgłośni Katolickiego 
Radia Zamość, od lewej Monika Zawiślak, Wiesław Kawa-
lec i Tomasz Sak
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- członkom oddziału zamojskiego. 
Najpierw został zorganizowany i roz-
strzygnięty III Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny im. Zdzisława Sawickie-
go pt. „Zwierzęta pól i lasów Rozto-
cza”. Nasze najśmielsze oczekiwania 
przekroczyła frekwencja, bowiem nie 
spodziewaliśmy się aż takiego zasięgu 
i odzewu - spłynęło ponad 200 prac, 

w zróżnicowanych technikach i na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście najbardziej cieszą 
liczne prace dzieci z najmłodszych kategorii wiekowych. 

Rok 2021 zakończyliśmy 
przysłowiową „wisienką na tor-
cie”, prawdziwą gratką kolek-
cjonerską. W związku z przy-
padającą 90. rocznicą urodzin 
naszego Patrona - Alfreda Ha-
łasy, wydaliśmy pamiątkowy 
medal z wizerunkiem Patrona. 
Nakład to jedyne 50 sztuk. Tak 
więc podsumowując miniony 
rok, śmiało można przyznać, że 
przejdzie do historii łowiectwa 
i Klubu, dzięki projektom które zostały zrealizowane. 

Rok 2022, planów mnóstwo, więc bierzemy się ostro do pracy - w myśl słów często powta-
rzanych przez naszego Patrona, nieodżałowanego Alfreda Hałasę: NA CHWAŁĘ ŁOWIEC-
TWA POLSKIEGO.

Zdjęcia: archiwum Oddziału Zamojskiego KKiKŁ PZŁ

Wyróżnione prace uczestników konkursu plastycznego

Awers i rewers medalu pamiątkowego
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11 maja 2021 roku została otwarta wystawa poświęcona Leopoldowi 
Pac-Pomarnackiemu – legendarnemu przyrodnikowi, leśnikowi, ornitolo-
gowi i myśliwemu, który przez wiele lat pracował w Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Radomiu. Jego biografia została przybliżona w nr 99 „Kultury 
Łowieckiej” w artykule ,,Leopold Pac-Pomarnacki leśnik, nemrod, ornito-
log z Kresów i Radomia”. Pomysł o stworzeniu wystawy narodził się w mu-
rach Muzeum Jana Malczewskiego w Radomiu. Nadleśnictwo Radom wraz 
z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu włączyło się w tę 
inicjatywę jako współorganizatorzy wystawy. Pod koniec grudnia 2020 
roku pierwsze eksponaty, materiały oraz tablice trafiły do muzeum, zostały zaprezentowane 
w czasie wiosennego oficjalnego otwarcia wystawy. Prace przygotowawcze trwały dość długo, 
ze względu na gromadzenie różnych eksponatów z niemalże z całej Polski. Należy nadmienić, że 
Muzeum Jana Malczewskiego posiada bogate zbiory związane z postacią Leopolda Pac-Pomar-
nackiego, takie jak dokumenty osobiste, zarówno te z czasów wojennej tułaczki jak i późniejsze, 
dokumenty służbowe czy rodzinne. Zbiory są wzbogacone o liczną korespondencją prywatną, 

niezwykle cenne rękopisy, zeszyty, notatki, unikalne atlasy ptaków i ptasich jaj. Cennym uzu-
pełnieniem kolekcji są też maszynopisy, książki, różne wydawnictwa, a także zbiór fotografii 
rodzinnych i  przyrodniczych wykonanych przez samego Leopolda Pac-Pomarnackiego.

Głównym założeniem wystawy było zaprezentowanie dokonań legendarnego przyrodnika, 
który związany był z Wilnem i Radomiem. Urodził się w 1907 roku na Litwie, był pracowni-
kiem Lasów Państwowych w Radomiu. Sybirak, pisarz, żołnierz Armii Andersa i uczestnik walk 
o Monte Cassino. Początek życia spędził w Wilnie gdzie uczęszczał do szkół razem z Czesławem 
Miłoszem. Pisał i publikował książki i artykuły o tematyce przyrodniczej. W 1937 roku przepro-
wadził się do Radomia i podjął pracę w Lasach Państwowych. Uczestniczył w walkach w czasie 
II wojny światowej, był internowany oraz zesłany do pracy w kopalni w Workucie, aby wkrótce 
dołączyć do Armii Andersa. Po okresie wojennym powrócił do Radomia, aby dalej pracować 
i realizować się jako leśnik, przyrodnik i publicysta.

W centralnej części ekspozycji wystawowej znajdował się pień potężnego dębu, na którym 
został zaprezentowany całokształt zainteresowań przyrodniczych, dokonań i kolekcjonerskich 
zbiorów Leopolda Pac-Pomarnackiego – kolekcja oologiczna ptasich jaj. Motyw drzewa posiada 
swoją symbolikę początków kolekcjonowania ptasich jaj przez Pomarnackiego. Kiedy był mło-

WYSTAWA „DZIKIE OSTĘPY 
LEOPOLDA PAC-POMARNACKIEGO”

Pień dębu w którym prezentowano zbiór oologiczny 
Leopolda Pac-Pomarnackiego

Fragment kolekcji пуologicznej

Hubert Ogar
PZŁ Radom
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dym chłopcem, zebrał jaja wróbla, które wypadły ze zniszczonego gniazda bociana, zrzuconego 
z drzewa w czasie burzy. Symbol potężnego drzewa ma również wymiar całokształtu zaintereso-
wań przyrodniczych Pomarnackiego, które sięgają do wczesnych lat życia.

Na planszach zostały zaprezentowane: kalendarium wydarzeń z życia bohatera od dzieciń-
stwa, młodości, po czas wojny, walki, tułaczki do pracy w leśnictwie, czasów realizacji swojej pasji 
kolekcjonerskiej, pisarskiej związanej z życiem i działalnością na Ziemi Radomskiej.

Symbole wystawy to panorama Monte Cassino, czerwone maki, zając i cytat z wypowiedzi Le-
opolda ,,Ten zwykły szarak, kicający w oddali obudził nagle w sercach ludzi twardych, zahartowa-
nych w bojach, dawno nieodczuwalną tkliwość. Z zapartym tchem śledzili jego ruchy. Bali się, by 
właśnie teraz nie huknęło jakieś działo nie zajazgotał karabin maszynowy. Chcieli, aby był z nimi 
jeszcze długo, jak najdłużej...”. Ponadto tory kolejowe biegnące w las i na nich leżące paczki papie-
rosów, dzięki którym, zdobywając się na fortel, przekupił strażnika pociągu, przesiadł się z wagonu 
jadącego do miejsc kaźni oficerów i trafił do pociągu jadącego do obozu jenieckiego w Donbasie.

Bogaty w wydarzenia życiorys Leopolda Pac-Pomarnackiego oraz jego szeroka działalność 
niewątpliwie może być materiałem na scenariusz filmu o Polaku, który zasłużył na szacunek i od-
danie mu czci. Małymi, ale zdecydowanymi krokami pamięć o nim jest cały czas kultywowana. 
Po śmierci w 1992 roku Rada Miejska w Radomiu jego imieniem nazwał ulicę w Radomiu tuż przy 
Lesie Kapturskim. W listopadzie 1994 roku przy biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Radomiu został odsłonięty obelisk z tablicą upamiętniającą tę postać. W 2015 roku uka-
zała się książka ,,Leopold Pac-Pomarnacki – ptasznik i nemrod z Kresów i Radomia” autorstwa 
zastępcy dyrektora ds. Gospodarki Leśnej Regionalnej Dyrekcji Pasów Państwowych w Radomiu, 
Piotra Kacprzaka. W 2019 roku zostały wydane przez Komisję Kultury i Promocji Zarządu Okrę-
gowego Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu cztery pocztówki z wizerunkiem Leopolda 

Pac-Pomarnackiego. Kolejnym przed-
sięwzięciem upamiętniającym Pomar-
nackiego jest wystawa jego dorobku 
życiowego. Na pewno nie jest to koniec 
inicjatyw, ponieważ ze względu na 
odnajdywanie nowych dokumentów 
i informacji, rusza proces aktualizacji 
i uzupełnienia książki o tym zasłużo-
nym człowieku.

Na wystawie zostały także zapre-
zentowane bardzo osobiste przedmio-
ty i eksponaty Leopolda Pac-Pomar-
nackiego, wśród których znalazły się: 
własnoręcznie wykonany atlas ptasich 

Tory kolejowe biegnące w las i na nich leżące paczki papierosów, 
dzięki którym Leopold Pac-Pomarnacki uratował życie

Jedna z plansz prezentująca życie i działalność Leopolda 
Pac-Pomarnackiego 

Panorama Monte Cassino, czerwone maki, zając i cytat 
z wypowiedzi Leopolda Pac-Pomarnackiego
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jaj, atlas ptaków wykonany przez dwunastoletniego Lepolda, podręczny notatnik z czasów wojny, 
fotografie rodziców Ludwika i Wiktorii Pac-Pomarnackich, zdjęcie ślubne Marii i Leopolda Pac 
– Pomarnackich z 29 września 1938 roku, kordelas myśliwski z pochwą – dar z okazji 90 rocznicy 
,,Łowca Polskiego”, medalion gipsowy 60 lat pisarstwa Leopolda Pac-Pomarnackiego, pudełko 
metalowe – pamiątka rodzinna (Rosja XIX wiek), legitymacja Krzyża Pamiątkowego MONTE 
CASSINO, zaświadczenie o Repatriacji nr 916027 z dnia 17 maja 1947 roku, legitymacja członka 
Klubu Ornitologów Ziemi Radomskiej i Północnej Kielecczyzny, telegram do rodziców wysłany 
przez British Red Cross, 1943 rok, dowód osobisty Leopolda Pac–Pomarnackiego wydany w 1937 
roku, Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu Polskiego, legitymacja Odznaki Pamiątkowej 2 Korpusu 
Polskiego, Odznaka Grunwaldzka, legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej, Medal za udział w Woj-
nie Obronnej, legitymacja Odznaki ,,Za zasługi w Wojnie Obronnej 1939”, mapa majątku Koź-
liszki z 1855 roku, legitymacja Odznaki Pamiątkowej 6 Dywizji Lwów z 1943 roku, Odznaka 72 
Pułku Piechoty im. pkt. Dnionizego Czachowskiego, książka ,,Grzyby Jadalne i Trujące”, część 
I i II, Warszawa 1905 rok, legitymacja – Dowództwo Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, legity-
macja Odznaki Gwiazdy Italii i Gwiazdy za Wojnę 1939-45 roku, opakowanie Poczty Polowej 
Armii Andersa, legitymacja służbowa wydana przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu, 
Książka żołdu, rękopis powieści Leopolda Pac-Pomarnackiego ,,Słonce nad Pahlevi”, legitymacja 
członka honorowego Polskiego Związku Łowieckiego, legitymacja członka Naczelnej Organizacji 
Technicznej, rękopis ,,Bajki o Zwierzętach”, legitymacja Ligi Ochrony Przyrody. W czasie zwie-
dzania poszczególnych części wystawy w tle brzmiało nagranie - wywiad Leopolda Pac-Pomar-
nackiego z 1998 roku, w którym opowiadał o swoich życiowych wojennych losach.

Szkice Leopolda Pac-Pomarnackiego zaprezentowane poprzez oddolne podświetlenie 

Gablota z pamiątkami Leopolda Pac-Pomarnackiego
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Postać wielkiego przyrodnika, leśnika i myśliwego Włodzimierza 
Korsaka zajmuje poczesne miejsce w kanonie lubuskich twórców kultu-
ry. W  ostatnich latach sukcesywnie przywracamy zapomniane i nowe 
wartości, jakimi kierował się w swym życiu. Podczas jednego z moich 
spotkań w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana 
Norwida w  Zielonej Górze, zaproponowano Oddziałowi Gorzowskiemu 
im. Włodzimierza Korsaka Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, 
wspólne wydanie, dotąd nieopracowanych i niepublikowanych zbiorów 
archiwaliów, znajdujących się w 
zasobach biblioteki zielonogór-

skiej. Podjęliśmy wyzwanie wydania opracowanych 
zbiorów, przyjmując na swe barki techniczną stronę 
wydania książki, jako współwydawca, doprowadzając 
do wydania archiwaliów.

„Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Część druga” 
przygotowały do wydania Alicja Lipińska i Maria 
Radziszewska. Książka zawiera opracowaną obszer-
ną korespondencję osobistą i urzędową prowadzoną 
przez Włodzimierza Korsaka, dokumenty urzędowe, 
rękopisy i artykuły prasowe, dokumenty ikonogra-
ficzne - fotografie, rysunki. Wśród nich po raz pierwszy prezentowane silhouettes – malowane 
czarnym tuszem sylwetki twarzy z profilu członków rodziny, przyjaciół, uczestników polowań 
w Dawidgródku i współpracowników z Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie. 

Równolegle trwały prace nad wydaniem reprintu „Jednodniówki Anińskiej”, w opracowa-
niu Henryka Leśniaka, przez Oddział Gorzowski im. Włodzimierza Korsaka KKiKŁ PZŁ, dla 
upamiętnienia 20 lecia zawiązania oddziału. Oryginał jednodniówki wydany w jednym egzem-
plarzu, znajduje się w zbiorach Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. i pre-
zentowany jest w sali muzeum, w „Korsakówce”, w Kłodawie. Jest zbiorem rękopisów złożonym 

z opowiadań, wier-
szy i opisów przeżyć 
uciekinierów zmu-
szonych do ucieczki 
przed okropnościa-
mi I wojny świato-
wej, zgromadzonych 
w Anińsku i Niszczy, 
na Białej Rusi, ozdo-
biony wieloma rysun-
kami wykonanymi 
przez Włodzimierza 
Korsaka i Hannę 
Weyssenhoff. 

„Jed nod n iówk a 

WŁODZIMIERZA KORSAKA 
– FASCYNACJA PRZYRODĄ

Wydane „Archiwalia Włodzimierza Korsaka …” 
i „Jednodniówka Anińska”, fot. Henryk Leśniak

Promocja „Archiwaliów…” i „Jednodniówki Anińskiej”, od lewej: prowadząca spotkanie 
Ewa Mielczarek, autorki Alicja Lipińska i Maria Radziszewska, autor artykułu, 
fot. Dorota Kaczmarek

Henryk Leśniak
Oddział Gorzowski

KKiKŁ PZŁ
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Anińska” składa się z dwóch części: reprintu 
z zachowanego oryginału i transkrypcji tek-
stów, dla ułatwienia zapoznania się z treścią 
rękopisów. Została wydana w celu zabezpie-
czenia i upowszechnienia unikatowego wy-
dawnictwa w niewielkim nakładzie kolekcjo-
nerskim z imiennymi ekslibrisami.

Promocja książek odbyła się 16 grudnia 
2021 roku w WiMBP im. Cypriana Norwida 
w Zielonej Górze, w sali im. Janusza Koniu-
sza. Spotkanie prowadziła Ewa Mielczarek, 
sekretarz Wydawnictwa Pro Libris, wydawca 
archiwaliów, w trakcie prezentowania „Ar-
chiwaliów…” autorki Maria Radziszewska 
i  Alicja Lipińska zapoznały zgromadzonych 

gości z przebiegiem prac nad opracowaniem i zawartością książki. W drugiej części spotkania 
autor wydanego reprintu „Jednodniówki Anińskiej” przedstawił historię powstania wydaw-
nictwa w roku 1915 oraz przybliżył sylwetki autorów publikujących teksty w jednodniówce. 
Na zakończenie Ewa Mielczarek i Henryk Leśniak odczytali najciekawsze fragmenty tekstów 
autorstwa biskupa Edwarda Roppa, Dory Manteuffel, Jana Sołtana i Artura Taube.

Promocję książek poprzedziło otwarcie wystawy zatytułowanej „Włodzimierza Korsaka - 
fascynacje przyrodą”, na której zaprezentowano wydawnictwa, fotografie i pamiątki związane 
z osobą pisarza, pochodzące ze zbiorów autora. Wśród eksponatów po raz pierwszy przedsta-
wiono cztery wydania „Roku myśliwego” z lat 1921-1922 oraz wszystkie pozostałe książki au-
torstwa Włodzimierza Korsaka, wśród nich także publikowane rękopisy drugiego obiegu, jak 
również czasopisma łowieckie, w których publikował artykuły i fotografie. Spośród rysunków 
na wystawie znalazła się teka rysunków „Z polskiej kniei”, rysunki wykonane tuszem czarnym 
i kolorowym, znaczny zbiór fotografii przyrody kresów z okresu międzywojennego oraz wiele 
pamiątek związanych z Włodzimierzem Korsakiem, w tym aparaty fotograficzne używane do 
fotografowania przyrody, tarcza ofiarowana przez prezydenta Ignacego Mościckiego po uda-
nym polowaniu na łosie w Puszczy Rudnickiej, i wiele innych. Wystawa była czynna do końca 
stycznia 2022 roku.

Przekazanie „Jednodniówki Anińskiej” do zbiorów 
WiMBP w Zielonej Górze, dyrektorowi dr. Andrzejowi 
Buck, fot. Dorota Kaczmarek

Otwarcie wystawy i prezentacja zbiorów 
zgromadzonych na wystawie, fot. Dorota 
Kaczmarek

„Włodzimierza Korsaka – fascynacje przyrodą” – wystawa twórczości 
i pamiątek w holu WiMBP w Zielonej Górze, przygotowana przez Od-
dział Gorzowski im. Włodzimierza Korsaka KKiKŁ PZŁ, fot. Henryk 
Leśniak
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10 października 2021 roku w Zamościu odbyły się uroczystości w ra-
mach XII Lubelskich Spotkań z Tradycją i Kulturą Łowiecką. Rozpoczęła 
je msza św. w kościele pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie OO. 
Franciszkanów w Zamościu - jednej z największych polskich świątyń, któ-
rej przewodniczył o. Andrzej Zalewski, a która transmitowana była przez 
TVP Lublin. Po mszy, uroczystym korowodem myśliwskim, prowadzonym 
przez uczniów Szkoły Muzycznej Yamaha w Zamościu udaliśmy się na Ry-
nek Wodny w Zamościu, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie i wystąpienia 
zaproszonych gości. Tradycją Spotkań jest wręczanie odznaczeń łowiec-

kich, ślubowanie myśliwskie nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego. Duże zain-
teresowanie zgromadzonych wzbudziła prezentacja psów myśliwskich, pokaz ptaków łowczych, 
koncert Chóru Myśliwskiego „Knieja” ZO PZŁ w Zamościu. Można było spróbować różnorod-

XII LUBELSKIE SPOTKANIA 
Z TRADYCJĄ I KULTURĄ ŁOWIECKĄ 

W ZAMOŚCIU

Korowód myśliwski prowadzą uczniowie Szkoły Muzycznej 
Yamaha w Zamościu, za nimi w okręgowym poczcie sztan-
darowym Greta Bruśniak, Paweł Durkiewicz i Krzysztof 
Mazur, fot. Janusz Siek

Mszy świętej przewodniczył o. Andrzej Zalewski – po-
środku, z lewej kapelani: ks. Roman Karpowicz, z prawej 
ks. Leszek Bruśniak, fot. Janusz Siek

Zamojski łowczy okręgowy Wojciech Adamczyk 
i Jan Szulc witają uczestników XII Lubelskich 
Spotkań z Tradycją i Kulturą Łowiecką, fot. Liliana 
Keller

Uczestnicy mszy swiętej, fot. Janusz Siek

Janusz Siek
Oddział Roztoczański 

KKiKŁ PZŁ 
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nych potraw z dziczyzny, w stoiskach myśliwi prezentowali zwyczaje, kulturę i tradycję łowiecką, 
prowadzono też edukację łowiecką dzieci. Jest już tradycją, że w organizację ważnych imprez 
związanych z kulturą łowiecką w Okręgu Zamojskim PZŁ angażują się członkowie Oddziałów 
Roztoczańskiego i Zamojskiego KKiKŁ PZŁ. I tym razem Klubowicze Greta Bruśniak, Paweł 
Durkiewicz i Krzysztof Mazur stanowili okręgowy poczet sztandarowy, imprezę prowadził Jan 
Szulc, na stoiska wystawowe swoje prace i zbiory udostępnili Władysław Rataj i Tomasz Sak, z po-

Wśród odznaczonych okręgowymi medalami i odzna-
kami Klubowicze, od prawej Liliana Keller, Krzysztof 
Kostrubiec i Maciej Moryń – trzeci od lewej, fot. Janusz 
Siek

Koncert Chóru Myśliwskiego „Knieja”, fot. Janusz Siek

Organizatorzy i goście myśliwskiego święta, fot. Liliana Keller

Zamojski łowczy okręgowy Wojciech Adamczyk 
odznacza Stefana Sochackiego z Oddziału Rzeszow-
skiego KKiKŁ PZŁ Medalem Zasłużony dla Łowiectwa 
Zamojszczyzny, fot. Liliana Keller

Monika Zawiślak i Hanna Dębińska edukują 
dzieci, fot. Liliana Keller

Na widowni lubelscy Klubowicze, od lewej Leszek 
Walenda, Stanisław Ostański i Krzysztof Oleszczuk, 
fot. Liliana Keller
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wodzeniem też startowaliśmy w konkursach.
Po raz pierwszy podczas Spotkań przeprowadzono Mistrzostwa Kulinarne Okręgu Zamojskie-

go Polskiego Związku Łowieckiego. I miejsce zdobył Krzysztof Szynkarczuk z Wojskowego Koła 
Łowieckiego nr 121 „Świt” w Zamościu - „Golonka z dzika”, II miejsce Stanisław Zwolak z Koła 
Łowieckiego nr 10 „Leśnik” w Biłgoraju – „Carpaccio z sarny”, III miejsce Greta Bruśniak z Koła 
Łowieckiego nr 44 „Roztocze” w Zamościu - „Papryczki nadziewane mięsem z sarny”. W konkur-
sie nalewek pierwsze miejsce przypadło nalewce „Żurawinówka” przygotowanej przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Marysinie, przed nalewką „Trzy Derenie” Liliany Keller i Janusza Sieka z Koła 
Łowieckiego nr 44 „Roztocze” w Zamościu i „Odsklepinówką” (powstałą z alkoholu z woskiem, 
miodem i propolisem) Stanisława Zwolaka z Koła Łowieckiego nr 10 „Leśnik” w Biłgoraju. 

Wydarzeniem towarzyszącym XII Lubelskim Spotkaniom z Tradycją i Kulturą Łowiecką był 
jubileuszowy, XX Kresowy Konkurs Sygnalistów Myśliwskich. W tym trudnym, pandemicznym 
czasie, w Konkursie wzięło udział: w kategorii indywidualnej 22 osoby, w kategorii zespołowej 
3 zespoły. Jury pracowało w składzie: Andrzej Sumliński, Tomasz Kacprzak i Mariusz Podleśny. 
I  tutaj nie zabrakło naszych Klubowiczów z Oddziału Województwa Lubelskiego KKiKŁ PZŁ, 
którzy w składzie Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Lisie Echo” z KŁ „Lis” w Lubartowie zwy-
ciężyli w Klasie B (średniozaawansowana) a Sławomir Dudziak indywidualnie w tej klasie był 
trzeci.

Na zakończenie XII Spotkania na Rynku Wodnym największe przeboje Zespołu Maanam 
wykonał Zespół Sex-tet Chili Queen-tet z Zamościa. 

Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowiec-

Przy pawilonie WKŁ nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie 
prace Władysława Rataja, fot. Janusz Siek

Występ Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Lisie Echo” 
z KŁ „Lis” w Lubartowie, fot. Zespół Szkół Leśnych 
w Biłgoraju 

Wystawa Oddziału Zamojskiego KKiKŁ PZŁ, fot. Janusz 
Siek

Klubowicze uczestniczący z powodzeniem w Mistrzo-
stwach Kulinarnych Okręgu Zamojskiego PZŁ, od lewej 
Greta Bruśniak, Piotr Cyc i Liliana Keller, fot. Janusz Siek
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Zbiorowy występ uczestników XX Konkursu Sygnalistów Myśliwskich przed sceną XII Lubelskich Spotkań z Tradycją 
i Kulturą Łowiecką w Zamościu, fot. Janusz Siek

kiego w Zamościu, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Zamościa, Dyrek-
tor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie oraz Dyrektor Zespołu Szkół Leśnych 
w Biłgoraju. 

25-LECIE 
„ŁOWCA LUBELSKIEGO”

Za nami jubileuszowe spotkanie 25-lecia istnienia 
czasopisma „Łowiec Lubelski”, które miałem zaszczyt 
świętować 5  stycznia 2022 roku w restauracji „Kon-

certowa” w Lublinie. Zgromadzonych powitano sygnałem „Zbiórka my-
śliwych”, po czym do obecnych na spotkaniu zwrócił się Michał Pietrzak 
- przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie i poprosił człon-
ków Zespołu Sygnalistów Myśliwskich „Nigdy nie zagaśnie” o odegranie 
sygnału „Powitanie”. Następnie oddał głos Marcie Dumale-Palus - redak-
tor naczelnej „Łowca Lubelskiego”, która wraz z Dariuszem Topyłą - se-
kretarzem redakcji, poprowadzili dalszą część spotkania i która serdecznie 
podziękowała za przybycie na spotkanie jubileuszowe zaproszonym gościom. Jubileusz 25-lecia 
zaszczycili między innymi: senator prof. dr hab. Józef Zając wraz z małżonką, Adrian Gański - 
dyrektor Departamentu Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, prof. 
dr hab. Roman Dziedzic - wiceprezes NRŁ, mecenas Krzysztof S. Grochalski - dział prawny 
ZG PZŁ, Wojciech Adamczyk – zamojski łowczy okręgowy, Mirosław Sawicki - chełmski łow-
czy okręgowy, Karol Cichowski - długoletni lubelski łowczy okręgowy, dr hab. Marian Flis - 
były lubelski łowczy okręgowy, Henryk Chwaliński - wielki mistrz Zakonu Kawalerów Orderu 
Złotego Jelenia wraz z małżonką, Jan Bogdan Kozyra - długoletni redaktor naczelny „Łowca 
Lubelskiego”, prof. dr hab. Leszek Drozd – były redaktor naczelny „Łowca Lubelskiego”, Jan Je-
rzy Jóźwiak - redaktor naczelny „Biuletynu Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej”, 
Wojciech Kobylarz - redaktor naczelny „Bialskopodlaskiego Rocznika Łowieckiego”, Zbigniew 
Korejwo - redaktor naczelny „Myśliwca Warmińsko-Mazurskiego”, Janusz Siek - redaktor na-
czelny „Myśliwca Kresowego”, „Kultury Łowieckiej” oraz Roczników Zakonu Kawalerów Or-
deru Złotego Jelenia.

Po oficjalnym powitaniu, minutą ciszy uczczono pamięć wielu zacnych kolegów związanych 
z działalności kwartalnika, którzy odeszli z naszego grona do Krainy Wiecznych Łowów. Na-
stępnie prowadzący uroczystość odczytali listy gratulacyjne z okazji jubileuszu „Łowca Lubel-
skiego” od między innymi prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza - przewodniczącego Komisji 
Kultury NRŁ, Krzysztofa Mielnikiewicza - wieloletniego redaktora naczelnego ,,Kultury Ło-

Dariusz Knap
Oddział Świętokrzyski 

KKiKŁ PZŁ 
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wieckiej” i członka Komisji Kultury 
NRŁ. W trakcie swojego wystąpienia 
Marta Dumała-Palus oraz Dariusz 
Topyła zaprezentowali krótką histo-
rię powstania czasopisma. „Łowiec 
Lubelski” ukazał się po raz pierwszy 
w 1996 roku jako kwartalnik Woje-
wódzkiej Rady Łowieckiej w Lubli-
nie. Redakcję stanowili członkowie 
Komisji Tradycji, Etyki i Zwyczajów 
Łowieckich WRŁ w Lublinie w skła-
dzie: Andrzej Albigowski - redaktor 
naczelny, Karol Cichowski, Krzysztof 
Kornacki, Zygmunt Rutka, Bohdan 
Szucki i Ryszard Wolak. Składany 
był przez Beatę Wójcik, a korektę 
przeprowadzał A. Wiktor. Wydawa-

ny był jako 30-32 stronicowa czarno-biała broszura w formacie A5, w nakładzie 100 egzem-
plarzy. Wraz z upływem lat zmieniała się szata graficzna czasopisma oraz zespoły redagujące. 
Począwszy od 2017 roku, przez kolejne dwa lata „Łowiec Lubelski” funkcjonował w zmienio-
nym składzie redakcyjnym. Redaktor naczelny - prof. dr hab. Leszek Drozd, redakcja: Krzysz-
tof Oleszczuk, Stanisław Ostański, Magdalena Olcha, Sławomir Olszyński, Maciej Wątróbka. 
W roku 2019 zmienił się skład Zarządu Okręgowego PZŁ w Lublinie i w niedługim czasie Mar-
ta Dumała-Palus została powołana na stanowisko redaktor naczelnej „Łowca Lubelskiego”, 
a Dariusz Topyła na sekretarza redakcji. Powołano również zespół redakcyjny składzie: Henryk 
Chwaliński, Roman Dziedzic, Ewa Kasianiuk, Dariusz Knap, Andrzej Kuna, Jan Piotrowski, 
Grzegorz Siwek, Andrzej Skrzypiec, Leszek Walenda, Robert Woś, Andrzej Tomasiak. 

Po przedstawieniu rysu historycznego, następnym punktem spo-
tkania było wręczenie listów gratulacyjnych oraz pamiątkowej odznaki 
jubileuszowej w etui z floku, numerowanej, z certyfikatem autentycz-
ności, 30 sztuk wersja ze srebra próby 925, a także 70 sztuk z mosiądzu. 
Projekt odznaki wraz z certyfikatami wykonałem osobiście, za co zo-
stałem uhonorowany listem gratulacyjnym oraz znaczkiem ze srebra 
z  numerem 18 wraz z certyfikatem. Po wyróżnieniach, głos zabierali 
goście uroczystości jubileuszowej. Gratulacjom i podziękowaniom nie 

było końca. Senator RP prof. dr hab. Józef Zając pogratulował zespołowi redakcyjnemu zna-

Spotkanie otwiera Michał Pietrzak - przewodniczący Zarządu 
Okręgowego PZŁ w Lublinie, fot. Sławomir Olszyński

Uczestnicy jubileuszu „Łowca Lubelskiego”, 
fot. Sławomir Olszyński

Od lewej byli redaktorzy naczelni „Łowca Lubelskiego” Jan Bogdan 
Kozyra i prof. dr hab. Leszek Drozd oraz Karol Cichowski - długolet-
ni lubelski łowczy okręgowy, fot. Sławomir Olszyński
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komitej jakości czasopisma i wyraził nadzieję, że utrzyma ono wysoki poziom merytoryczny 
w kolejnych latach. Wszyscy podkreślali, że takie czasopismo jest potrzebne w naszej życiowej 
pasji jaką jest łowiectwo. Na zakończenie tej części spotkania sygnaliści odegrali sygnał „Darz 
bór”, a następnie po zaproszeniu przez organizatorów na kolację odegrano sygnał „Na posiłek”. 
Zostaliśmy poczęstowani jubileuszowym tortem przygotowanym specjalnie na tę uroczystość 
i innymi specjałami kuchni polskiej. 

Dyskusji nie było końca. Ci, którzy współ-
pracowali z czasopismem w przeciągu 25 lat 
wspominali początki jak i kolejne lata two-
rzenia lubelskiego czasopisma myśliwych 
i  sympatyków łowiectwa. Czasopismo to nie 
tylko artykuły i wypełnione kartki papieru, 
to przede wszystkim ludzie, zespół redak-
cyjny odpowiedzialny za wkład merytorycz-
ny, tak aby każdy numer ukazał się na jak 
najwyższym poziomie edytorskim i na czas 
dotarł do naszych wiernych odbiorców. Two-
rzący „Łowca Lubelskiego” przez 25 lat mogą 
być dumni z tego, że dostrzeżone zostały ich 
starania i  dorobek, stanowiący efekt zaan-
gażowania w wykonywaną pracę każdego 

z obecnych i byłych redaktorów. W licznych laudacjach wygłaszanych przez gości, nie tylko 
przytaczano przykłady wspólnie zrealizowanych działań, odwoływano się również do współ-
pracy z różnymi instytucjami. Wyrazy uznania cieszą, ale też mobilizują do lepszej pracy. Nie 
byłoby tylu sukcesów i tak pięknej uroczystości, gdyby nie współpracujący z „Łowcem Lubel-
skim” twórczy i kreatywni redaktorzy. 

Z okazji jubileuszu 25-lecia serdeczne gratuluję dotychczasowego dorobku edytorskiego dla 
całego zespołu redakcyjnego i wszystkich związanych z tym czasopismem. Życzę zadowolenia 
i satysfakcji z faktu, że ten dotychczasowy ogromny wysiłek pozwolił stworzyć i rozwinąć tak 
unikalne, zarówno pod względem treści, jak i formy czasopismo. W sposób bardzo przystępny 
przekazujecie czytelnikom swoją wiedzę na tematy łowiecko-przyrodnicze. 

Gratulacje Marcie Dumale-Palus - redaktor naczelnej „Łowca 
Lubelskiego” składają Wojciech Adamczyk, Janusz Siek i Miro-
sław Sawicki, fot. Sławomir Olszyński

Słowa uznania dla tworzących „Łowca Lubelskie-
go” od senatora prof. dr. hab. Józefa Zająca, fot. 
archiwum Dariusza Knapa

Marta Dumała-Palus i Michał Pietrzak kroją jubileuszo-
wy tort, fot. archiwum Dariusza Knapa
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20 stycznia 2022 roku w siedzibie Muzeum im. Alfa Kowalskie-
go w Międzyrzeczu dokonano uroczystego otwarcia wystawy pt. 
„Las i łowiectwo – szlachetne piękno sztuki z gabinetów myśliwskich 
i z kniei”. Pomimo gęsto sypiącego śniegu licznie stawili się zaproszeni 
goście. Byli wśród nich samorządowcy, pracownicy dyrekcji lasów ze 
Szczecina i Zielonej Góry, leśnicy z pobliskich nadleśnictw, działacze 
łowieccy. Przed rozpoczęciem wernisażu każdy z przybyłych otrzy-
mał pięknie wydaną okolicznościową publikację - katalog. Na wstę-
pie uroczystości wszyscy zgromadzili się w sali konferencyjnej, gdzie 

z portretów wiszących na ścianach spoglądają dawni mieszkańcy Rzeczpospolitej. Po sygnale 
„Powitanie” zagranym przez Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” głos zabrał dyrektor mu-
zeum Andrzej Kirmiel. Witając gości, szczególnie podziękował za uświetnienie swoją obec-
nością tego wydarzenia wojewodzie lubuskiemu Włodzimierzowi Dajczakowi, dyrektorowi 

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szcze-
cinie Andrzejowi Szelążkowi, wicestaroście Powiatu 
Międzyrzeckiego Zofii Plewie oraz staroście nowo-
tomyskiemu Andrzejowi Wilkońskiemu. W swoim 
wystąpieniu dyrektor Andrzej Szelążek poinformo-
wał o inicjatywie przygotowania wystawy ze strony 
Nadleśnictwa Bolewice, którą to muzeum podjęło 
w  celu przygotowania dla szerokiej publiczności 
ekspozycji przedstawiającej tę stronę działalności 
leśników i myśliwych, która jest mniej znana szero-
kiemu społeczeństwu. Poprzez wystawę autorzy pra-
gną przedstawić piękno przyrody pokazanej poprzez 
dzieła utalentowanych artystów, którzy przyrodę 
głęboko odczuwali i rozumieli. Zapraszając do oglą-
dania wystawy, wyraził nadzieję, że oprócz dostar-

czenia estetycz-
nych wrażeń 
zwiedzającym, 
wpłynie ona na 
właściwe po-
strzeganie roli 
leśnika i myśli-
wego we współ-
czesnym społe-
czeństwie. 

N a s t ę p n i e 
z g r o m a d z e -
ni wysłuchali 
koncertu Ze-
społu Muzy-

„LAS I ŁOWIECTWO – SZLACHETNE 
PIĘKNO SZTUKI Z GABINETÓW 

MYŚLIWSKICH I KNIEI” 

Uczestnicy wernisażu

Wystąpienie wojewody lubuskiego Włodzimierza 
Dajczaka podczas wernisażu

Grzegorz Roszkowiak 
leśnik, myśliwy, kolekcjoner
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ki Myśliwskiej „Babrzysko”, 
w  którego trakcie kierownik 
zespołu Krzysztof Kadlec 
ciekawymi gawędami wpro-
wadził słuchaczy w tajniki 
muzyki myśliwskiej. Zespół 
wystąpił w  składzie: Marta 
Łochyńska, Andrzej Jesse, 
Piotr Cebernik i Krzysztof 
Kadlec. Pierwszym utworem, 
jaki wybrzmiał, była krótka 
fanfara w starym stylu byd-
goskiego myśliwego, sygnali-
sty i kompozytora Czesława 
Trybusa (1938-2014), zatytu-

łowana „Na powitanie gości”. Przypomniany został sygnał „Wyjazd na polowanie” prof. Felik-
sa Nowowiejskiego (1877-1946) – muzyczna pamiątka z pobytu wypoczynkowego w Puszczy 
Białowieskiej w 1937 roku. Dźwiękami dostojnego poloneza Krzysztof Marceli Kadlec złożył 
pokłon twórcy wielkopolskiego łowiectwa, nadając kompozycji tytuł „W hołdzie Janowi Janta-
-Połczyńskiemu”. Tego samego autorstwa był następny utwór „O broni”, który w istocie jest 
wesołą piosenką, ale podczas międzyrzeckiego występu przedstawiony został przez zespół 
w formie instrumentalnej. Słuchacze mieli też okazję wysłuchać jednej z nielicznych kompozy-
cji polskiego kynologa i działacza łowieckiego Edwina Dembinioka (1921-2013) noszącej tytuł 
„Posokowce górą!”. Występ zakończyły dwa utwory autorstwa Kadleca: „Taniec z dianami” de-
dykowany Stowarzyszeniu Polskie Diany oraz fanfara na cześć wielkiego myśliwego, leśnika, 
autora książek przyrodniczych Włodzimierza Korsaka zatytułowana „Synowi polskiej kniei”. 

Po występie muzycznym Grzegorz Roszkowiak kurator wystawy, leśnik, myśliwy, na co 
dzień zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Bolewice, przybliżył zebranym genezę wystawy 
oraz jej organizację. Dziękując wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wystawy i werni-
sażu zaprosił do jej zwiedzania. Jeszcze przed zakończeniem tej części uroczystości o głos po-
prosili: wojewoda Włodzimierz Dajczak, wicestarosta Zofia Plewa oraz dyrektor Andrzej Sze-
lążek. Wojewoda, dostrzegając ważność i wyjątkowość wystawy, podziękował organizatorom, 
a zwłaszcza leśnikom i myśliwym za ich trud i pasję w codziennej pracy na rzecz przyrody. Pani 
starosta wyraziła wdzięczność za inicjatywę, podkreśliła w swoim wystąpieniu, że miejsce tej 
wystawy w Międzyrzeczu otoczonym lasami nie jest przypadkowe i wpisuje się w historyczny, 
narodowy i religijny charakter działalności Międzyrzeckiego Muzeum. Dyrektor Andrzej Sze-
lążek, korzystając ze swojego wystąpienia, przedstawił i powitał dyrektorkę Ośrodka Kultury 

Leśnej w Gołuchowie Ewę Je-
dlikowską. Dziękując autorom 
wystawy zauważył, że na sali 
są goście z całej Polski. Jako 
autor kilku prezentowanych 
na ekspozycji prac rzeźbiar-
skich opowiedział o swoich 
twórczych, leśnych inspira-
cjach. 

Celem tworzących wysta-
wę jest ukazanie - innej niż 
zazwyczaj strony - działalno-

ści myśliwych i leśników, po-Zwiedzanie ekspozycji

Koncert Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” pod kierownictwem 
Krzysztofa Kadleca
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legającej na przedstawieniu ich 
pasji i umiejętności artystycz-
nych jako rzeźbiarzy, malarzy, 
fotografików, witrażystów czy 
tez szeroko pojętej działalności 
kolekcjonerskiej. Wszystko to 
inspirowane lasem i łowiectwem, 
uwrażliwione na piękno ota-
czającej nas przyrody. Oddział 
Poznański Klubu Kolekcjonera 
i Kultury Łowieckiej PZŁ przyjął 
zaproszenie inicjatora i kuratora 
tej wystawy Grzegorza Roszko-
wiaka do współpracy przy orga-
nizowaniu muzealnej ekspozycji. 

Wystawa została przygotowana według działów tematycznych i szczegółowo opisana w pięknie 
wydanym katalogu, w którym każdy z współautorów opracował odpowiedni rozdział. 

Całość otwiera unikalna, artystyczna „Mapa Lasów Polskich” stylizowana według XVII 
wiecznych wzorów, wydrukowana w 1938 roku na zlecenie Dyrekcji Naczelnej Lasów Państwo-
wych. Bardzo ciekawą ekspozycję przedstawił Andrzej Szelążek dyrektor RDLP w Szczecinie, 
który zaprezentował wspaniałe płaskorzeźby wykonane własnoręcznie o tematyce przyrodni-
czej i sakralnej. Można podziwiać św. Jana Gwalberta, św. Ignacego Loyolę, Rykowisko czy też 
Wizje św. Huberta. W innej sali, przepięknie prezentowały się „Bezkrwawe łowy” Grzegorza 
Gaszczyńskiego nadleśniczego Nadleśnictwa Bolewice przedstawiające fotografie zwierząt 
w ich naturalnym środowisku i otaczającej je przyrodzie.

Ciekawą ekspozycję przygotowali członkowie Oddziału Poznańskiego i Gorzowskiego 
KKiKŁ PZŁ: Piotr Cebernik - unikatowy, europejski zbiór medalików poświęconych czci św. 
Huberta oraz przepiękny zbiór ozdobnych pater z motywami myśliwskimi. Krzysztof Kadlec 
- prezes oddziału poznańskiego – muzyczną (dźwiękową) wizję zatytułowaną „Leśne motywy 
w twórczości polskich kompozytorów”, Wojciech Matysiak emerytowany leśnik z Nadleśnictwa 
Pniewy, działacz na rzecz kultury łowieckiej, banery prezentujące naszych wielkich rodaków, 
których pasją życia było myślistwo. Znalazł się tam wizerunek Henryka Sienkiewicza, Ignace-
go Mościckiego, Józefa Piłsudskiego, Juliusza Kossaka, Józefa Chełmońskiego, Juliana Fałata, 
Aleksandra Fredry, Wincentego Pola i Fryderyka Chopina. Natomiast Henryk Leśniak - wice-
prezes oddziału gorzowskiego zaprezentował unikatową i niezwykle bogatą kolekcję zbiorów 
związanych z dawnymi i współczesnymi wydawnictwami z zakresu literatury i prasy. Podzi-
wiano bardzo cenne wydawnictwo „Sylwana” z 1820 roku, najstarszego czasopisma naukowego 
w Polsce jak i na świecie, kalendarze myśliwskie i leśne, bogatą literaturę łowiecką z XIX i XX 
wieku oraz cenne albumy ze zdjęciami Włodzimierza Puchalskiego, Włodzimierza Łapińskie-
go i braci Kłosowskich. Ich piękno do dziś wprawia nas w zachwyt.

Osobną salę zajmowały zbiory emerytowanego leśnika, wybitnego kolekcjonera i niezrów-
nanego propagatora kultury łowieckiej Ryszarda Wagnera. Swoją bogatą krajową i europejską 
kolekcję grafik zaprezentował, nadając tytuł „ Kulturotwórcza rola lasu w rozwoju człowieka”. 
Są to impresje leśne w grafice, malarstwie akwarelowym i wykonywanym techniką tempery. 
Pokazał też zbiór ekslibrisów z różnych stron świata a należących do wybitnych postaci, których 
fascynował świat przyrody.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się obrazy Stefana Szkudlarka, nieżyjącego już myśliwe-
go z Koła Łowieckiego „Drop” w Poznaniu. Jego prace zdobią ściany wielu galerii, gabinetów 
myśliwskich, kolekcji prywatnych. Były również pokazywane przy okazji wystaw oraz różnych 
imprez organizowanych przez PZŁ. Dzięki udostępnieniu obrazów przez rodzinę oraz Adama 

Dyrektor RDLP w Szczecinie Andrzej Szelążek przy swoich pracach
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Pilca - prezesa poznańskiego 
„Dropia” udało się zgroma-
dzić tylko niewielką część 
prac tego artysty. Również 
przepięknie prezentowały 
się obrazy innego artysty 
malarza wykonywane róż-
nymi technikami malar-
skimi a mianowicie Olgier-
da Tomaszewskiego, który 
w  swojej twórczości bardzo 
często sięgał po motywy le-
śno-łowieckie, również my-
śliwego. Jego prace do dziś 
zdobią ściany wielu kance-
larii leśnych, saloników i ga-
binetów myśliwskich. Dzie-
ła te zostały udostępnione 
przez wdowę po artyście, 
Alicję Tomaszewską.

W osobnej sali zapre-
zentowano przykładowy ga-
binet myśliwski, w którym 
trofea myśliwskie, medalo-
we poroża i wieńce zastą-
piono obrazami, rzeźbami, 
grafikami o tematyce leśnej 
i łowieckiej. Są tu zgroma-
dzone dzieła od XVII do 
XX wieku. Do najcenniej-
szych należą: martwe na-
tura z  upolowanymi ptaka-
mi „Tracze i  drozdy” oraz 
„Kosz z drozdami” - XVII 
wiecznego malarza Danie-
la Schultza, obraz Teofila 
Kwiatkowskiego „Myśliwy 
z psem” z 1835 roku, słyn-
na grafika z 1665 roku we-
dług obrazu „Jakub i Ezaw” 
Jeremiasza Falcka, „Pejzaż 

nadwodny” z 1860 roku Franciszka Ruśkiewicza oraz ozdoba wystawy autolitografia Leona 
Wyczółkowskiego „Dąb”. Nie zabrakło też dzieł graficznych artystów z XX wieku na przykład 
„Szkice z Puszczy Białowieskiej” Antoniego Kamieńskiego. Gabinet został wyposażony ekspo-
natami ze zbiorów Grzegorza Roszkowiaka, Henryka Leśniaka i Wojciecha Matysiaka.

Ciekawostką są rzadko goszczące na wystawach witraże z motywami łowieckimi, tutaj po-
dziwiać można niezwykłe dzieła Jakuba Kozłowskiego - leśnika, witrażysty, pasjonata przyrody 
i sztuki.

Wystawa będzie czynna do połowy kwietnia 2022 roku. 

Gabinet myśliwski

Część wystawy „Las i łowiectwo – szlachetne piękno sztuki z gabinetów my-
śliwskich i z kniei”
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***** 
Publikacja na temat dóbr kultury z tematyką leśną i łowiecką 

towarzysząca wystawie pt. „Las i łowiectwo – szlachetne piękno 
sztuki z gabinetów myśliwskich i z kniei” w Muzeum Ziemi Mię-
dzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

Ideą organizatorów wystawienniczego przedsięwzięcia – Nadle-
śnictwa Bolewice i Dyrekcji Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej w Mię-
dzyrzeczu było, aby poprzez przekazane przez kolekcjonerów do 
ekspozycji artefakty, ukazać jak najszersze spektrum tematyczne 
związane z lasem i łowiectwem oraz ich kulturotwórczą rolą w roz-

woju kulturowym i cywilizacyjnym człowieka. 
Na przestrzeni mijających epok, wie-

ków, niezwykle silny wpływ na kształ-
towanie się najpiękniejszych duchowych 
i  materialnych tworów intelektu ludz-
kiego, miało środowisko leśne - a przede 
wszystkim jego pierwotna, najstarsza 
forma – puszcza. Jaką rolę odgrywała 
puszcza w czasie upływających wieków, 
od początków kształtowania się, po-
wstania, rozwoju kulturowego i  cywi-
lizacyjnego naszego państwa i  narodu, 
znakomicie zdefiniował Ferdynand An-
toni Ossendowski we wstępie do swoje-
go dzieła „Puszcze polskie” wydanego 
przez „Wydawnictwo Polskie Rudolfa Wegnera” w 1936 roku w Poznaniu: „Puszcza polska, 
puszcza karmicielka i przyjaciółka, ucieczka i obrona, źródło piękna, natchnienia, umiłowania 
ojczyzny”.

Ryszard M. Wagner omawiając na łamach publikacji pewne aspekty naszej narodowej 
kultury, sięgającej swoimi korzeniami do czasów przedchrześcijańskich, epoki rozwijającej się 
kultury prasłowiańskiej, poprzez dzieła sztuki ukazał jej duchowe bogactwo, zawarte w mito-
logii i plemiennym systemie religijnym, z licznym, potężnym panteonem bóstw. Bytami bar-
dziej lub mniej życzliwymi ówczesnym słowiańskim społecznościom, które zasiedlały w ich 
wyobrażeniu i przekonaniu - stworzone przez naturę - „puszczańskie sanktuaria”. Ukazał peł-
ną baśniowego uroku wizję starosłowiańszczyzny. Przybliżył poprzez dzieła graficzne Stani-
sława Jakubowskiego (1885-1964) uczestnikom wernisażu i wystawy potężnych słowiańskich 
bogów: Świętowita - z jego atrybutami - białym rumakiem, mieczem i rogiem obfitości, oraz 
gromowładnego - Peruna. Bogów, którzy w czasach współczesnych dla miłośników pradziejo-
wej słowiańszczyzny, są najbardziej znaczącymi symbolami. 

W toku dalszego ukazywania rozwoju kultury leśnej w czasach już chrześcijańskiej Euro-
py, w okresie w pełni rozwiniętego średniowiecza, została przez różnych autorów omówiona 
równolegle rozwijająca się obok niej kultura łowiecka. Obydwie kultury przeniknęły się, wza-
jemnie wzbogaciły i stworzyły wspaniały kulturowy konglomerat, który z kolei w omawianej 
epoce i w następnych po niej aż do czasów współczesnych, przyczynił się do powstania wielu 
wspaniałych, fenomenów kulturowych – w tym legendy o cudownym zdarzeniu w łowisku 
z  udziałem średniowiecznego łowcy z królewskiego rodu Merowingów Huberta. Nadzwyczaj-
ne w swym przekazie piękno i urok legendy stały się silną inspiracją twórczą dla animatorów 
wielu dziedzin sztuki oraz rzemiosła artystycznego, w tym złotnictwa, medalierstwa, konwi-

Ryszard Marian Wagner
publicysta,

 PZŁ Poznań

KATALOG WYSTAWY

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
im. Alfa Kowalskiego w Międzyrzeczu

Nadleśnictwo Bolewice
ul. Świebodzińska 9 64-305 Bolewice

Zewnętrzna okładka publikacji 
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sarstwa, witrażownictwa.
Piotr Cebernik przekazał ze swojej kolekcji obiekty rzemieślniczej, artystycznej sztuki sa-

kralnej – medaliki z wizerunkiem św. Huberta z różnych, europejskich obszarów kulturowych, 
w tym z Polski, powstałe od drugiej połowy XIX do końca XX wieku oraz wytwory konwisar-
stwa – patery - z drugiej połowy XIX wieku, z motywami łowieckimi, w tym hubertowskimi. 
Następnie, na stronach publikacji omówił i przybliżył czytelnikom w wymiarze historycznym 
arkana i rozwój technik warsztatowych obu artystycznych, rzemieślniczych, dziedzin sztuki.

Jarosław Szałata szeroko omówił aspekty wyznawanego i praktykowanego kultu św. Hu-
berta przez brać łowiecką i leśną na przestrzeni minionych wieków - od średniowiecza do 
czasów współczesnych.

Przepiękną dziedziną artystycznej sztuki rzemieślniczej jest witrażownictwo, wykorzystu-
jące doświadczenia malarstwa i wielu szeregu technik warsztatowych innych dziedzin rzemiosł 
artystycznych. W historii swojego artystycznego rozwoju, „korzeniami” sięga do starożytno-
ści. Największy jego rozwój nastąpił w okresie średniowiecza, w którym do sakralnej gotyckiej 
architektury, w sposób głęboko przemyślany i zaplanowany zostało wprowadzone. Jego możli-
wości rozpraszania wpływającego do świątyni światła zostało wykorzystane do stworzenia od-
powiedniego klimatu, wywołującego wśród wiernych, wewnętrzną, duchową potrzebę zadu-
my i refleksji. Witraż jest ozdobnym wypełnieniem okna artystyczną kompozycją, składającą 
się z wielu kawałków kolorowego szkła w ołowianych ramkach, osadzonych między żelaznymi 
sztabami. Jakub Kozłowski omawiając tę wyjątkową, przepiękną dziedzinę artystycznej sztu-
ki rzemieślniczej poinformował czytelników między innymi o wspaniałym pod względem ar-
tystycznym witrażu z postacią św. Huberta w katedrze Notre-Dame w Paryżu.

Ryszard M. Wagner przybliżając poprzez dzieła sztuki graficznej elementy wspaniałej 
kultury epoki rozwiniętego średniowiecza omówił także heraldykę związaną z powstałym 
i kształtującym się wówczas stanem rycerskim, którego znakiem rozpoznawczym i świadec-
twem ich statusu społecznego stał się herb rycerski. Wiele z nich w swoim godle herbowym po-
siada sylwetki zwierząt łownych, względnie ich atrybuty. Herby te zostały nadane kandydatom 
do stanu rycerskiego przez suwerena, za spektakularne osiągnięcia łowieckie. Wokół zwierząt 
będących godłem herbowym, powstała bogata, rozbudowana symbolika, a z samym herbem 
pod względem literackim, niejednokrotnie przepiękna, fantastyczna legenda herbowa.

Spośród wielu różnotematycznych opracowań związanych z kulturą leśną i łowiecką, na 
dużą uwagę zasługuje artykuł Jarosława Szałaty zatytułowany „Przez Nowy Jork do Bolewic. 
Mapa lasów polskich 1938”, odsłaniający burzliwą historię obecnie wyjątkowego, unikalnego 
cymelium kartograficznego – mapy lasów polskich opracowanej i wydanej w 1938 roku na 
zlecenie Naczelnej Dyrekcji Lasów Państwowych, na Wystawę Światową, która miała odbyć 
się w  latach 1938-1940 w Nowym Jorku. Wprowadzenie przez grafików na mapę w karykatu-
ralnej formie - nad zachodnią granicę Polski germańskich wojowników z podniesioną prawą 
ręką w pozdrowieniu nazistowskim, z kolei nad granicą wschodnią, bosonogich żołdaków plu-
tonu egzekucyjnego NKWD wywołał ostry, dyplomatyczny protest ambasad: nazistowskich 
Niemiec i sowieckiej Rosji, wymuszający na władzach polskich zniszczenia całego nakładu. 
Przypadek i zbieg okoliczności sprawił, że zostało kilka egzemplarzy, w tym ten, który od 2013 
roku znajduje się w posiadaniu Nadleśnictwa Bolewice. 

Z kolei Ryszard M. Wagner przybliżył wartości duchowe i materialne człowieka powstałe 
w środowisku leśnym, ukazał urok i estetyczne piękno krajobrazu leśnego, oraz fauny i flory 
leśnej poprzez umieszczone w ekspozycji i omówione na kartach publikacji ekslibrisy, rysun-
ki, dzieła malarskie, wykonane akwarelą i techniką tempery – autorstwa artystów z różnych 
światowych kręgów kulturowych, w tym polskich. Są to dzieła, które wywołują w nas nie 
tylko zachwyt estetyczny, ale wprowadzają w stan zadumy, kontemplacji, powodują utrwale-
nie w pamięci piękna krajobrazu leśnego i leśno-polnego, świata zwierzęcego zasiedlającego 



30 KULTURA ŁOWIECKA NR 103

różne przynależne im biotopy, przy tym fascynujące swoją tajemniczością, niedostępnością, 
wzbudzające podziw swoim danym im przez naturę gatunkowym pięknem, wzbogacającym 
walory estetyczne krajobrazu. Gatunków, z których wiele należy do kanonów znanych i ak-
ceptowanych społecznie, symboli. Prezentację dóbr kultury powstałych z inspiracji środowi-
ska przyrodniczego zakończył znakomitym pod względem artystycznym ekslibrisem. Jest to 
księgoznak stworzony dla Arkadiusza Wagnera w 2010 roku techniką graficzną własną, przez 
znakomitą polską artystkę-graficzkę Violę Tycz. Ekslibris zatytułowany I'm dying (umieram) 
wyodrębnia się na tle całego wystawionego do ekspozycji spektrum tematycznego i warszta-
towego dzieł, swoją awangardowością formalno-kompozycyjną i głębią ideowego przesłania. 
Jego rozbudowana kompozycja przedstawia ponury, umierający las, który poprzez swoje za-
mieranie pociąga w nicość człowieka. W swej ideowej wymowie wpisuje się w obecne, trudne 
dla świata przyrody czasy - jest artystycznym protestem przeciwko zmniejszaniu się i degrada-
cji w zatrważającej makro skali obszarów leśnych, oraz coraz większego zatruwania natural-
nego środowiska - przestrzeni do życia nie tylko człowieka.

Jedną z najpiękniejszych dziedzin sztuki jest muzyka, która według znakomitego niemiec-
kiego literata, filozofa, przy tym jej „głębokiego” znawcy, Friedricha Nietzschego, w hierarchii 
ogólnoludzkich wartości kulturowych, jest jedną z najważniejszych: „Jest jeden idealny język, 
Wyższy ponad wszystkie narzecza ludzkie i ponad style różnych kultur: tym językiem jest muzy-
ka”. Krzysztof Marceli Kadlec, w artykule zatytułowanym „ Leśne motywy w twórczości polskich 
kompozytorów” wskazuje, że „Różnorodność zjawisk dźwiękowych środowiska leśnego takie jak: 
śpiew ptaków, szum drzew, szelest opadających liści, odgłosy zwierząt itp. tworzą specyficzną 
„muzykę”- leśną fonosferę. Ta specyficzna muzyka stała się dla wielu polskich kompozytorów 
i  poetów inspiracją do tworzenia wspaniałych dzieł”.

Do znanych kompozytorów dla których leśna fonosfera stała się inspiracją twórczą, należy 
poznański kompozytor i pedagog Teofil Tomasz Klonowski (1805-1876), który uległ urokowi 
poezji Jana Nepomucena Jaśkowskiego (1807-1882). Zauroczenie kompozytora pięknem poezji 
Jaśkowskiego stało się inspiracją twórczą do skomponowania pieśni na chór mieszany „Wę-
drówka przez las”. Również, w dorobku artystycznym Mieczysława Karłowicza (1876-1909), 
z jego młodzieńczych lat, znalazła się pieśń na chór męski a cappella „Las” z 1887 roku do słów 
niemieckiego poety A. Rainera, w tłumaczeniu Edyty Sicińskiej. Skomponowana muzyka po-
dążająca za tekstem, wzmocniła jego emocjonalny przekaz.

Piękno Puszczy Białowieskiej wpłynęło na kompozytorską wyobraźnię twórczą prof. Fe-
liksa Nowowiejskiego (1877-1946). W 1937 roku kilkudniowy pobyt Profesora w Praborze stał 
się inspiracją twórczą do stworzenia III Symfonii „Białowieskiej” oraz trzech pieśni na chór 
mieszany zatytułowany „Teka białowieska” op. 56.

Nie tylko wybitni, znani z najwyższej „półki” artystycznej kompozytorzy, stali się twórca-
mi dzieł muzycznych powstałych z inspiracji piękna i uroku ojczystej przyrody. W 1936 roku 
powstał hymn leśników „Darz Bór – Hasło Leśników”, w 1947 roku „Kochajmy las” - utwory 
na chór męski ze słowami leśnika, poety Stanisława Woszczyńskiego (1891-1956), z muzyką 
leśnika i myśliwego, Franciszka Piaska (1888-1966) .

Na początku drugiej dekady 2000 roku Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych wystąpiła 
z inicjatywą uporządkowania ceremoniału leśnego. Inicjatywa ta przyczyniła się do wydania 
w 2014 roku „Ceremoniału leśnego”, w którym zostały umieszczone kompozycje autorstwa 
Krzysztofa Marcelego Kadleca - „Hejnał Lasów Państwowych” (2014 ), „Hejnał Leśników Pol-
skich” (2014), dwie uroczyste fanfary poświęcone „ludziom lasu” - „Ku czci św. Eustachego” 
(2002) i „Św. Janie Gwalbercie Patronie Leśników”(2013). W dorobku kompozytorskim Krzysz-
tofa M. Kadleca jest jeszcze kilka utworów przeznaczonych na zespół rogów myśliwskich, po-
święconych polskim lasom i polskim leśnikom. 

Za najwspanialszy dział twórczości plastycznej uchodzi malarstwo, które według krótkiej 
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encyklopedycznej definicji jest podstawową gałęzią sztuk plastycznych. Ta nadrzędna dzie-
dzina sztuk plastycznych, dla obdarzonych wyobraźnią, talentem, pasją twórczą kreatorów 
malarstwa, na przestrzeni mijającego czasu, z niezwykłym rozmachem była wykorzystywana 
do przenoszenia na płótno, papier różnymi technikami malarskimi zgodnie z rozumieniem 
kanonów piękna, stylu i założeń kompozycyjnych obowiązujących w danej epoce rozwoju kul-
turowego człowieka, w tym nadzwyczajnego estetycznego uroku krajobrazu leśnego i leśno 
-polnego, świata zwierzęcego oraz nadzwyczajnych, niejednokrotnie przepełnionych drama-
tyzmem sytuacyjnym, zdarzeń łowieckich.

Grzegorz Roszkowiak w oparciu o swoje prywatne zbiory z malarstwa, w tym znako-
mitych twórców zachodnioeuropejskich i polskich, na stronach publikacji przybliżył czytel-
nikom „sylwetki artystyczne”, z wysokiej artystycznej „półki” twórców - Daniela Schultza 
z XVII wieku, Teofila Kwiatkowskiego (1809-1891), Franciszka Ejsmonda (1894-1939), Fran-
ciszka Kostrzewskiego (1826-1911). Natomiast ze współczesnych artystów malarzy, do eks-
pozycji wystawił znakomite pod względem, warsztatowym, artystycznym, kompozycyjnym 
prace myśliwego, artysty malarza, kolorysty - Olgierda Tomaszewskiego, z okolic Grodziska 
Wielkopolskiego, zmarłego w 2018 roku. Z kolei Adam Pilc swój artykuł poświęcił zmarłemu 
przyjacielowi po łowieckich przygodach, Stefanowi Szkudlarkowi (1950-2013), wrażliwemu na 
piękno i urok przyrody, łowiectwa, artyście malarzowi – amatorowi, o bogatej artystycznej 
wyobraźni, o znakomicie opanowanej „warsztatowej technice” tej szlachetnej, dziedziny sztuki. 

Grzegorz Roszkowiak, omawiając znakomite dzieła malarskie z tematyką łowiecką, przy-
bliżył również w oparciu o swoje zbiory dzieł graficznych, kilka prac tej dziedziny sztuki z te-
matyką łowiecką i leśną, od XVII do końca XX wieku, twórców wpisanych na stałe w euro-
pejską, w tym polską, historię tej dziedziny sztuki, w tym Jeremiasza Falcka, Johanna Eliasa 
Ridingera, Leona Wyczółkowskiego, Stefana Mrożewskiego, Stanisława Ostoi-Chrostowskie-
go, Edwarda Kuczyńskiego, Władysława Skoczylasa, Edmunda Bartłomiejczyka.

Grzegorz Gaczyński, autor wystawionych do ekspozycji 41 fotogramów przyrodniczych 
w artykule zatytułowanym „Moje bezkrwawe łowy”, przedstawił swoje artystyczne credo: Nie-
skrępowany niczym kontakt z dziką przyrodą to coś, co wielu z nas ciągnie do lasu. Dużą zaletą 
fotografii przyrodniczej jest fakt, że zdobyte trofeum w postaci zdjęcia, pozwala na szybki powrót 
pamięcią do emocji, które towarzyszyły jego zdobywaniu”.

Henryk Leśniak, w oparciu o swoje bogate, obszerne zbiory z wielu obszarów kultury leśnej 
i łowieckiej eksponowane na wystawie, omówił od drugiej połowy XIX wieku do czasów obec-
nych najważniejsze organy prasowe polskich związków i towarzystw łowieckich. Tytuły praso-
we czasopism łowieckich, w których znakomici znawcy różnych dziedzin łowieckich publiko-
wali swoje artykuły. Począwszy od informacji związanych z kulturą i etyką łowiecką, językiem 
łowieckim, ustawodawstwem łowieckim, z biologią gatunków łownych, walką z kłusownic-
twem, a skończywszy na kynologii.Poza prasą łowiecką omówił w zarysie historycznym prasę 
środowisk leśnych, w tym będącego dumą i chlubą tego środowiska „Sylwana”. Przypomniał 
i wystawił do ekspozycji pierwsze wydania najbardziej znanych dzieł literatury łowieckiej - od 
drugiej połowy XIX do końca XX wieku - z ogromną siłą oddziałujące na wyobraźnię i emocje 
nie tylko braci łowieckiej. Wystawił - również wiele, opiewających na niezwykle wysokim po-
ziomie artystycznym piękno i urok naszej polskiej przyrody – albumy opracowane przez tak 
znakomitych jej miłośników i znawców jak Eugeniusz Biernacki, Arkady Brzezicki, Franciszek 
Krzysik, Zbigniew Neugebauer, Jan Jerzy Karpiński, Włodzimierz Korsak, Włodzimierz Pu-
chalski i wielu innych.

W publikacji znalazły się zdjęcia amatorskiej, rzeźbiarskiej twórczości z tematyką sakral-
ną (reliefy w drewnie) – z postacią św. Huberta i św. Jana Gwalberta- autorstwa Andrzeja 
Szalążeka oraz informacje o przekazanych przez Wojciecha Matysiaka do ekspozycji arte-
faktach - znakomitym z drugiej połowy XIX wieku z kręgu artystycznej, rzemieślniczej kul-
tury niemieckiej - panoplium, 6 planszach przedstawiających patronów łowieckich oraz zestaw 
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9 banerów z  cyklu „Wielcy Polacy – Myśliwi”, w tym z Fryderykiem Chopinem, genialnym 
kompozytorem, którego nieznaną szerokiemu gronu społecznemu łowiecką pasję, przybliżył 
Jarosław Szałata.

Należy podkreślić, że zapoznający się z publikacją czytelnicy powinni także zwrócić uwagę 
na jej walory graficzne, edytorskie, rozwiązania artystyczne i kompozycyjne, począwszy od jej 
okładek, strony pierwszej i ostatniej, designu jej wnętrza - autorstwa artysty grafika Cezarego 
Zamojskiego z Poznania. Pragnieniem organizatorów wystawienniczego przedsięwzięcia i ko-
lekcjonerów biorących w nim udział jest, aby poprzez eksponowane artystyczne dzieła z wielu 
dziedzin sztuki, powstałe z inspiracji piękna i uroku lasu i łowiectwa, przybliżyć „artystyczne 
sylwetki” ich autorów, z różnych historycznie epok, ale również by u zwiedzających wystawę 
i zapoznających się z towarzyszącą jej publikacją wywołać refleksję nad ogromnym, niezaprze-
czalnym wkładem kultury leśnej i łowieckiej do całokształtu kulturowego dziedzictwa po-
wszechnego i narodowego.

MYŚLIWI KULTYWUJĄ PAMIĘĆ 
O TRAGEDIACH OKRESU OKUPACJI 

HITLEROWSKIEJ W LASACH 
JANOWSKICH 

Kompleks Lasów Janowskich jest jednym z miejsc Lubelszczyzny, zna-
nym z walk partyzanckich w okresie okupacji hitlerowskiej. Dla licznych 
grup i oddziałów leśnych bezdroża, tereny podmokłe, niedostępne bagni-
ste bory dawały kryjówkę i zapewniały korzystne położenie do wykony-
wania zbrojnych manewrów. Wioski śródleśne – przysiółki, kolonie, osady 
były ostoją dla partyzantów, zapleczem i źródłem zaopatrywania w żyw-
ność i inne potrzeby. Działania partyzanckie paraliżowały Niemcom 

dostawy sprzętu na front wschodni oraz angażowały do walki. Pomniki 
upamiętniają miejsca tych zmagań - małych oddziałów z przeważającymi 

Marian Tatara
Oddział Rzeszowski 

KKiKŁ PZŁ

Pomnik ku czci zamordowanych 41 mieszkańców wsi 
Goliszowiec

Pomnik dla uczczenia pamięci zamordowanych 35 miesz-
kanców Kochan i 2 mieszkanców wsi Dębowce
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siłami okupanta. Upamiętnia je także szereg opracowań i publikacji. 
 Ostępy Lasów Janowskich kryją też ślady tragedii mieszkańców małych, śródleśnych wio-

sek. Niemcy mszcząc się za udzielaną pomoc i schronienie walczącym o wolność partyzantom, 
dokonali we wrześniu 1942 i październiku 1943 roku pacyfikacji wsi Goliszowiec, Janiki, Kru-
szyna, Kochany i Dębowiec. W czasie akcji rozstrzelanych zostało 101 osób. Nie oszczędzono 
nikogo, Niemcy mordowali kobiety, dzieci i starców, a zabudowania palili. Była to jedna z naj-
bardziej bestialskich operacji przeciwko ludności wiejskiej w czasie całej okupacji hitlerowskiej. 
Na tych terenach powstały mogiły i pomniki wzniesione ku czci i pamięci pomordowanych. 

Miejsca tych kaźni pielęgnowane są przez myśliwych kół dzierżawiących tu obwody łowiec-
kie – „Cietrzew” w Jastkowicach i „Głuszec” w Tarnobrzegu. Wraz z myśliwymi sąsiednich kół 
biorą czynny udział ze sztandarami w uroczystościach upamiętniających te tragedie. W każdą 
rocznicę tych wydarzeń myśliwi, mieszkańcy pobliskich miejscowości i przedstawiciele samo-
rządu gminnego uczestniczą we mszy świętej odprawianej w intencji pomordowanych, składają 
kwiaty i zapalają znicze. Myśliwi przemierzający knieję zatrzymują się w zadumie nad mogiła-
mi pomordowanych, aby złożyć im hołd i oddać honor. Bo pamięć bestialsko zamordowanych 
nigdy nie może być wymazana z naszej świadomości.

Myśliwi ze sztandarami uczestniczą w uroczystościach upamiętniających tragedię mieszkańców wsi Goliszowiec

Pomnik ku czci pomordowanych 14 mieszkańców Janik Na obrzeżach wsi Kruszyna znajduje się pomnik upamięt-
niający mord 9 mieszkańców
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O PRZYRODZIE 
Z PRZEDSZKOLAKAMI
W piękne przedpołudnie 29 września 2021 roku odwiedzi-

łem Samorządowe Przedszkole w Morawicy. Moja wizyta była 
jednym z elementów edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Przed-
szkolaki z niecierpliwością czekały na mnie, zerkając z sali na 
korytarz. Po wejściu na salę w stroju organizacyjnym, dzieci 
były pod wielkim wrażeniem widoku tak ubranego człowieka, 
początkowo myląc mnie z leśnikiem. 

Na początku spotkania opowiedziałem dzieciom o swoich 
zainteresowaniach i wielkiej pasji do otaczającej nas przyro-
dy. Dzieci dowiedziały się, jaką rolę odgrywa myśliwy w życiu 

lasu. Zwróciłem uwagę na konieczność dbania o zwierzęta, do-
karmiania ich zimą oraz szanowania ich środowiska naturalnego. 
Następnie na tablicach edukacyjnych pokazałem zdjęcia zwierząt 
leśnych i w skrócie scharakteryzowałem ich warunki życia. Powie-
działem również, co jest przysmakiem np. dzików, saren, bażantów, 
jak również przypomniałem o zasadach właściwego zachowania 
się w lesie. Dla przedszkolaków ważna była także informacja, jak 
dzieci i dorośli powinni zachować się podczas niespodziewanego 
spotkania z mieszkańcami lasu. Podkreśliłem szczególnie, że zwie-
rzęta boją się, czują i cierpią tak samo jak człowiek i że nie należy 
ich krzywdzić. Z tego też względu, myśliwi prowadzą ciągłą walkę 
z kłusownikami, którzy mimo kar za znęcanie się nad zwierzętami 
często dla własnych korzyści łamią prawo. To spotkanie pozwoliło 

dzieciom znaleźć odpowiedź na pytanie: „Czy lasom potrzebni są myśliwi?". 
Wielkim zainteresowaniem podczas mojej wizyty cieszył się konkurs z nagrodami tj. kon-

kurs sygnalistów. Pojawiły się także zagadki dotyczące zwierząt zamieszkujących lasy i trzeba 
przyznać, że niektóre były naprawdę trudne, ale i z nimi dzieci świetnie dały sobie radę! Trud-
ny to był i dla mnie czas, gdzie trzeba było zachować wszelkie środki sanitarne - uczestniczyć 
w maseczce podczas prelekcji. Ale takie czasy! Dzieci otrzymały prezenty, a na koniec mogły 

częstować się słodyczami z olbrzymiego wiklino-
wego kosza. Miłym zaskoczeniem były dla mnie 
ręcznie malowane przez dzieci laurki i serduszka, 
którymi zostałem obdarowany. Żegnając się, po-
dziękowałem za zaproszenie dyrektor placówki 
pani Agnieszce Koźbiał. 

Na koniec spotkania zaprosiłem przedszko-
laki na ścieżkę edukacyjną w kompleksie leśnym 
Leśnictwa Podzamcze w miejscowości Mosty, 
w  gminie Chęciny, gdzie swoją stanicę ma Koło 
Łowieckie nr 10 „Jaźwiec” w Chęcinach. Eduka-
cję przyrodniczo-łowiecką warto zaczynać od 
tych najmłodszych i przekazywać im wiedzę, po-
stawy oraz zachowania, które zaprocentują i po-
służą w ich dalszym życiu.

Dariusz Knap – Oddział Świętokrzyski KKiKŁ PZŁ
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WŁADYSŁAW ZAMOYSKI – MIŁOŚNIK 
MYŚLISTWA I LASÓW

 KÓRNICKO-ZAKOPIAŃSKICH
30 marca 1880 roku w Kórniku zmarł Jan Kanty Działyński, ostatni 

męski dziedzic ponad 200-letniej majętności kórnickiej. Dziedzicem tej 
fortuny został jego siostrzeniec Władysław Zamoyski. Bogactwo lasów, 
wcześniej zarządzanych przez wybitnego leśnika - Józefa Rivolego, pleni-
potenta Jana Działyńskiego, obejmowało 4943 ha w dwóch oddzielnych 
kompleksach. W stosunku do całej powierzchni dóbr kórnickich stano-
wiły one około 40% powierzchni. Gospodarka leśna przynosiła właści-
cielowi spore dochody. Lasy kórnickie i trzebawskie oraz lasy tatrzańskie 
(5462 ha), nabyte w 1889 roku stawiały Zamoyskiego w gronie najzamożniejszych pod tym 
względem. Motywem kupna lasów tatrzańskich była jego chęć uchronienia ich przed dalszym 

zniszczeniem oraz zachowanie 
ich ochronnej roli, a także wa-
lorów zdrowotnych i krajobra-
zowych.  

Podkreślenie w szerokiej 
charakterystyce działalności 
Władysława Zamoyskiego, iż 
„chroni lasy przed zniszczeniem” 
jest świadectwem wrażenia, 
jakie wywierała na ówczesnej 
opinii publicznej mądra gospo-
darka leśna prowadzona przez 
Zamoyskiego w lasach tatrzań-
skich. Jakieś echo owego podzi-
wu odnajdujemy także w  poli-
chromii Janusza Kotarbińskiego, 

zatytułowanej „Błogosławieni 
ubodzy duchem...”, a na-
malowanej dla kościo-
ła Najświętszej Rodziny 
w  Zakopanem, gdzie ar-
tysta umieścił postacie św. 
Franciszka z Asyżu, Wła-
dysława Zamoyskiego i br. 
Alberta Chmielowskiego 
na tle tatrzańskich świer-
ków.

Z chwilą nabycia tych 
lasów przez Zamoyskiego 
gospodarka w nich uległa 
zdecydowanej poprawie. 

Prof. Stanisław Sokołowski, 
wybitny naukowiec-leśnik 

Kazimierz Krawiarz

Władysław Zamoyski (w środku) na wycieczce w Tatrach (około 1890 roku)

Polichromia Janusza Kotarbińskiego w kościele Najświętszej Rodziny w Zakopa-
nem - od prawej: św. Albert Chmielowski, Władysław Zamoyski i św. Franciszek 
z Asyżu (1932-34)



36 KULTURA ŁOWIECKA NR 103

i  wieloletni doradca Zamoyskiego pisał: [...] rozpoczęła się intenzywna praca nad urządzeniem 
i odnowieniem zniszczonych lasów, wprowadzono [...] racjonalną gospodarkę, której głównym 
hasłem było szanowanie lasu tatrzańskiego. 

Najważniejsze było zwalczenie groźnego szkodnika owadziego - kornika drukarza. Jeden 
ze strażników leśnych wspomina, iż Zamoyski stale doglądał przebiegu tej walki o przetrwanie 
lasów tatrzańskich: [...] hrabia za głowę się chwytał i rozpaczał, że smreki wciąż giną i giną.

Walkę z kornikiem prowadzono w latach 1911 – 1920. Wincenty Szymborski, dyrektor dóbr 
zakopiańskich w kwietniu 1920 roku tak pisał z Zakopanego do Zygmunta Celichowskiego:

„Gdyby nie rozpaczliwe u nas stosunki aprowizacyjne i klęska kornika, nie kołatałbym do 
p. Doktora i nie zaprzątałbym mu drogiego czasu. Niestety, sprawa okropnie wygląda i każdego 
środka muszę próbować, aby ratować lasy od zupełnego zniszczenia i majątek od ruiny”. 

W czerwcu 1920 roku Wincenty Szymborski zawarł umowę z wojskiem, które miało mu 
przekazać 300 jeńców bolszewickich do pracy przy zwalczaniu kornika i uporządkowaniu la-
sów tatrzańskich. 

W Wielkopolsce część lasów Władysława Zamoyskiego w ich kompleksie trzebawskim, zna-
lazła się w 1957 roku w granicach Wielkopolskiego Parku Narodowego. 

W latach 1880-1881 Zamoyski odbył podróż do Australii następnie do Stanów Zjedno-
czonych i Kanady, gdzie zwiedził między innymi słynne Arboretum Arnolda koło Bostonu, 
które powstało z prywatnej fundacji. W 1884 roku uczestniczył Zamoyski w zjeździe lekarzy 
i przyrodników w Poznaniu. Impulsem bezpośrednim utworzenia Instytutu Dendrologiczne-
go w  Kórniku, była informacja w czasopiśmie leśnym „Sylwan”, wskazana przez Wincentego 
Szymborskiego w 1905 roku, mówiąca o założeniu naukowej stacji leśnej w Pensylwanii, dla 
której fundator oddał grunt, wybudował potrzebne budynki, wyposażył je w urządzenia ba-
dawcze i zapewnił fundusze na prowadzenie badań. 

Kim był Władysław Zamoyski? Przed II wojną światową pamiętano, iż był magnatem, który 
dorobek kilku pokoleń - Działyńskich i Zamoyskich, ofiarował Narodowi w formie fundacji, 
którą Sejm ostatecznie ustanowił 30 lipca 1925 roku mocą specjalnej ustawy. 

Leśnictwo to także szkółkarstwo i myślistwo. Uprawa lasów wymaga produkcji dużej ilości 
sadzonek. Każdy leśnik wie, że na jednym hektarze planowanego zalesienia należy posadzić 

W lesie kórnickim - od prawej: Władysław Zamoyski, prof. Stanisław Sokołowski (autor zdjęcia), Wincenty Szymbor-
ski i Feliks Osiński, ówczesny nadleśniczy kórnicki (lipiec 1924 rok)
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około 12 tysięcy sadzonek drzew. Leśnictwo to także myślistwo dzikich mieszkańców lasu.

Władysław hr. Zamoyski jako myśliwy
O myślistwie i łowiectwie w dobrach zakopiańsko-kórnickich Władysława Zamoyskie-

go możemy dowiedzieć się z opracowań 
Mirosława Kwiecińskiego opublikowa-
nych w  Pamiętniku Biblioteki Kórnickiej 
w 2005 i 2006 roku (Tom 27 i 28).

Autor oprócz szczegółowego omówie-

nia gospodarki łowieckiej w lasach kórnicko-zako-
piańskich prowadzonej przez nadleśniczych z  za-
chowaniem wszelkich zasad łowieckich postanowił 
odpowiedzieć jakie miał Władysław Zamoyski oso-
biste zainteresowanie myślistwem, polowaniem, 
łowiectwem. 

„Hrabia czasami polował, myśliwym nie był, 
łowiectwo nie było mu obojętne. Nie ma natomiast 
wystarczających dowodów, iż jedyną rozrywkę 
W. Zamoyskiego stanowiły, i to rzadko, polowania. 
Aby traktować polowanie jak rozrywkę, formę odpo-
czynku - trzeba by mieć chociaż odrobinę łowieckiej 
pasji, która powoduje, że śnieg i mróz to ulubione 
warunki pogodowe, że miło jest zmoknąć i prze-
marznąć, że kilka godzin spędzone w bezruchu, by 

Dziesięcioletni Władysław Zamoyski (1863 rok) i portret Władysława Zamoyskiego namalowany około 
1925 roku przez Jana Sokołowskiego

Upolowany niedźwiedź w lasach zakopiańskich
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zdobyć upragnione trofeum, to przyjemność. Takiej pasji Władysław Zamoyski z całą pewnością 
nie miał. Od kogo zresztą miałby się nią zarazić? Z pewnością nie od ojca, generała Władysława 
Zamoyskiego, oddanego bez reszty sprawie narodowej, oschłego i surowego”.

Istnieje jednak dowód, że w czasie swego pobytu w Kórniku, w październiku 1859 roku 
generał, wraz z jednym ze swych bratanków, wziął udział w polowaniu. Z listu zatrudnionego 
w kórnickim zamku pana Sinkowskiego do nadleśniczego z Bnina Ceglackiego wynika jednak, 
że trzeba było dla nich pożyczyć dubeltówki, i to zapewne podłe, bowiem jak pisze Sinkowski

„może by Wacław borowy dał jednej, a drugą może Kownacki ma jaką w naprawie”.
Trzeba zaznaczyć, że dla prawdziwego myśliwego, rozmiłowanego w łowiectwie, sięganie po 

broń borowego, albo nie do końca zapewne sprawną broń będącą w naprawie - byłoby nieetycz-
ne i niehonorowe. 

Nie zaraził się także łowiecką pasją od dziadka, Tytusa Działyńskiego, nie tylko ze względu 
na fakt, że w chwili jego śmierci miał lat osiem, lecz także dlatego, że polowania stanowiły za-
wsze jedną z form życia towarzyskiego, od którego stronili i Działyńscy, i Zamoyscy. Charakte-
rystyczny w tym względzie jest list Jadwigi Zamoyskiej napisany 27 sierpnia 1853 roku z Paryża, 
krótko po ślubie, do brata, Jana Działyńskiego, przedstawia bowiem rzecz niebywałą: „Każdy 
z tych terminów, dla laika oznaczających to samo, obejmuje inny zespół czynności, wymaga in-
nych umiejętności i wiedzy. Polowanie jest terminem obejmującym najwężej pojmowaną kwestię 
pozyskania zwierzyny, nie wymagało i nie wymaga umiejętności tropienia, wabienia, nęcenia 
zwierzyny, dochodzenia jej po strzale itd., co wchodzi w zakres myślistwa. Łowiectwo obejmuje 
dodatkowo zagadnienia hodowli i ochrony zwierzyny”.

Jeśli kiedykolwiek istniało prawdopodobieństwo, że Władysław będzie zapalonym myśli-
wym, to tylko w okresie, gdy jako kilkunastoletni i dwudziestokilkuletni młodzieniec odwie-
dzał w Kórniku swego wuja. Jan Działyński dbał by w czasie tych wizyt przygotowany był dla 
siostrzeńca, wystawiany każdorazowo przez urząd landrata w Śremie, Jagdschein czyli zezwo-
lenie na polowanie. Na ile intensywnie sam polował - nie wiadomo. Do spraw łowieckich pod-
chodził raczej praktycznie. Czyniąc uwagi do sporządzonego przez Józefa Rivolego budżetu, 
umieścił wśród nich także kwestie dotyczące polowania, zakazując bezwzględnie strzelania do 
zajęcy w ogrodzie i w szkółkach, bowiem „ogrodnik bez strzelania może je na pole wypłaszać, 
byle bażantów nie straszył [...]. Jeżeli ogrodnik wiedząc, że to zakazałem będzie kogokolwiek do 
polowania namawiał, straci miejsce”. 

Polowano w zasadzie wyłącznie „na kuchnię”, na potrzeby Kórnika, pałacu w Poznaniu, ale 
także Gołuchowa. Sposoby polowań zależne były od temperamentu i łowieckiej przyzwoito-
ści tych z pracowników dóbr, którym je zlecano. Pełnomocnik najpierw Tytusa Działyńskiego, 
a później Jana, Jan Szlagowski przekazywał żądania hrabiego panu Sinkowskiemu, a ten zlecał 
organizację polowania nadleśniczemu Ceglackiemu. Korespondencja między nimi sugeruje, że 
sposób wykonania zleceń hrabiego J. Działyńskiego bywał ściśle określony. 20 października 
1859 roku Sinkowski pisze do Ceglackiego: [...] „jeżeli gryzmoły niniejsze dojdą w tej chwili rąk 
pańskich przygotuj się pan ile można najprędzej żebyśmy mogli parę sztuk zwierzyny dziś ubić. 
Obierz pan stanowisko najpewniejsze i zawerbuj pan kogo będziesz uważał za szczęśliwego towa-
rzysza dzisiejszych łowów, które się mają odbyć dziś nieomylnie”.

Chodziło zatem o polowanie z zasiadki, wprowadzające najmniej niepokoju w łowisko. Ale 
kiedy w lutym następnego roku hrabia Jan Działyński poprosił o upolowanie i przysłanie do 
Gołuchowa rogacza, ten któremu to zlecono, niejaki Warmiński z Dziećmierowa napisał do Ce-
glackiego „Pan Szlagowski mówi na stanowisko iść. [...] Najlepiej Pan przyjedziesz tu jutro rano 
do nas i powiesz: Panie Szlagowski, na stanowisku trzeba długo czekać, i prosisz ładnie o Pana 
Tusieckiego i o moją osobę, pojedziemy na Drapałkę I i zabijemy co ma być. Lepiej bowiem wyko-
nać polecenie niezgodnie z jego brzmieniem, niż marznąć na stanowisku (był luty!)”.

W każdym razie Jan Działyński ułatwiał polowania młodemu Zamoyskiemu, umożliwia-
jąc mu poznanie także tej strony życia własnej sfery. Można przypuszczać, że to właśnie owa 



39KULTURA ŁOWIECKA NR 103

atmosfera, przypisanej do społecznej pozycji wyjątkowości polowania, najbardziej pociągała 
Władysława. Nie należy zapominać, że był wówczas człowiekiem bardzo młodym, i że niewiele 
lat wcześniej matka była pełna niepokoju powodowanego jego wyjątkowym brakiem pokory 
i  pychą. Obawy te okazały się w przyszłości mocno przesadzone, niemniej, by to stwierdzić, 
upłynąć musiało wiele lat, zatem przypuszczenie to wydaje się uprawnione. W każdym razie 
J. Działyński uważał polowanie za rozrywkę właściwą dla siostrzeńca. Kiedy w czerwcu 1871 
roku Władysław po zaliczeniu pierwszej części egzaminu maturalnego planował wakacje, napi-
sał do wuja: [...] „na trzy tygodnie tylko będę mógł wyjechać, a w takim razie toby mnie Wujaszek 
pozwolił do Wujaszka przyjechać i z Wujaszkiem kilka dni zostać. Ja bym się na nic tak nie cieszył”.

 Rzeczywiście, udało mu się przyjechać tylko na kilka dni, ale zezwolenie na polowanie 
ważne od 23 do 25 sierpnia - czekało. To, że imponowała mu aura, którą przy pomocy polo-
wania można było stworzyć, potwierdza korespondencja jego matki, skierowana do Kórnika, 
z którego Władysław w roku 1877, w grudniu, zbyt w przekonaniu generałowej opieszale, wy-
bierał się do Paryża. Dała wyraz lekkiej irytacji, wyrażając zdziwienie: „czemu, jeżeli czas nie do 
polowania, masz na czas czekać, boć to się może przeciągać nieograniczenie [...] szczególnie, jeżeli 
nie możesz mieć na nim tych, o których najbardziej stoisz, dla kogoż je dasz?”. Na zakończenie 
jednak, wyraźnie nie wątpiąc w sukces łowieckiego przedsięwzięcia syna prosi, by im coś z tego 
polowania przysłał do Paryża. Zamierzał zatem dwudziestoczteroletni wówczas Władysław 
„dać” polowanie dla specjalnie zaproszonych gości, czekał na sprzyjające warunki, był wyraźnie 
zainteresowany jego udanym przebiegiem”.

Jak z powyższych zapisów widać, pasją myśliwską Władysław hr. Zamoyski nie był obdarzo-
ny. Pozostawił jednak po sobie dobra którymi obdarzył Polaków. Co po tej darowiźnie zostało? 
Nad tym musimy się głęboko zastanowić.

Testament Władysława Zamoyskiego

Mój testament
Pragnąc gorąco, by wniosek o „Zakładach Kórnickich”, który wspólnie z matką naszą prze-

prowadzić postanowiliśmy, stał się ustawą obowiązującą, na wypadek śmierci mojej, nim to się 
stanie, mianuję Wydział Związku Zamoyskich, zatwierdzony przez Namiestnictwo we Lwowie 
26 X 1910 L. 13. 4. 694, wykonawcą tej mojej ostatniej woli, nakładając na niego obowiązek 
dołożenia wszelkich starań przy pomocy Jana Zamoyskiego z Trzebienia i Witolda Czartory-
skiego z Pełkiń dla doprowadzenia do skutku wspomnianej ustawy o „Zakładach Kórnickich”. 

„Zakładom Kórnickim” zapisuję: 
1. inwentarze żywe i martwe gospodarstwa domowego, rolnego, leśnego i administracji, znaj-

dujące się na miejscu w chwili mojej śmierci. 
2. bibliotekę i zbiory. 
3. meble, obrazy olejne, miniatury Szydłowieckich, porcelanę artystyczną. 

Reszta ruchomości, jak pamiątki po najbliższej rodzinie, akwarele, miniatury, archiwum 
rodzinne, srebra i tym podobne, są już nieograniczoną własnością Związku Zamoyskich, wyżej 
wspomnianego. 

W razie gdyby starania o uchwalenie ustawy o "Zakładach Kórnickich" nie doprowadziły 
do skutku, zapisuję cały mój majątek ruchomy i nieruchomy wyżej wspomnianemu Związ-
kowi Zamoyskich, nakładając nań obowiązki wymienione w projekcie ustawy o "Zakładach 
Kórnickich". 

Kórnik, dnia 13 września 1924. 
(-) Władysław Zamoyski 
(-) Witold Czartoryski jako świadek 
(-) Jan Zamoyski jako świadek 
(-) Zofia z Zamoyskich Grocholska jako świadek 
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Pamięć o Wiktorze Kozłowskim po 164 latach od jego 
śmierci wciąż jest żywa, szczególnie na terenie Regionu Świę-
tokrzysko-Radomskiego, gdzie zawodowo i rodzinnie związał 
się z Chlewiskami – miejscowością leżącą tuż u podnóża Gór 
Świętokrzyskich, terenie urokliwym, pagórkowatym ze wznie-
sieniami porośniętymi gęstymi lasami. Pewnie sam Kozłowski 
nie spodziewał się, że pozostawi po sobie spuściznę w dziedzi-
nie leśnictwa, a jego żywa historia będzie trwać w pamięci nie 
tylko leśników, pracujących w oparciu o jego doświadczenia, 
ale także w pamięci lokalnych mieszkańców. Liczne, pozosta-
wione ,,ślady jego działalności” świadczą o  tym, że Wiktor 
Kozłowski posiadał pasję przyrodniczą, w której znakomicie 
się czuł i rozumiał. Życiorys Wiktora Kozłowskiego jest boga-
tą księgą jego dorobku, nie tylko w dziedzinie leśnictwa czy 

łowiectwa. Był 
oddanym patriotą – kapitanem Wojska Polskiego, 
powstańcem listopadowym. 

Ku chwale tej zasłużonej i niepowtarzalnej 
postaci w 1858 roku przyjaciele i koledzy Wiktora 
Kozłowskiego ufundowali na cmentarzu parafial-
nym w Chlewiskach pomnik ku jego czci. Pomnik 
przybrał kształty okazałego i potężnego drzewa – 
dębu odlanego z żeliwa, wysokości 11 stóp i 15 cali 
grubości u podstawy. Rzeźbę odlano w zakładzie 
w Chlewiskach w piecu Wielkim Nadolna. Na 
pomniku zo-
stała zamiesz-
czona tablicz-
ka z napisem: 
„W i k t o r o w i 
Kozłowskiemu 
autorowi Słow-
nika Leśnego, 
po prze. lat 67, 
zmar. d 25 stycz 

r 1858 Przyjaciele i koledzy”
Lata mijały, czas odcisnął piętno na pomniku, lecz żywa 

pamięć o Kozłowskim nie pozwoliła, by czas zatarł jego ślady 
i w 1968 roku pomnik został odnowiony przez Polskie Towa-
rzystwo Leśne – Oddział Świętokrzysko-Radomski. Świadczy 
o tym niewielka tabliczka umieszczona u podstawy pomnika. 
W  2000 roku pomnik został wpisany do rejestru zabytków 
województwa mazowieckiego, jednak dziewiętnaście lat póź-
niej uległ samoistnemu uszkodzeniu. Prace konserwatorskie 

Rycina pomnika Wiktora Kozłowskiego umieszczona 
w artykule ,,Pomnik dla Wiktora Kozłowskiego” - 
Tygodnik Ilustrowany z 1864 roku

KU PAMIĘCI WIKTORA 
KOZŁOWSKIEGO

Wiktor Kozłowski (1791-1858)

Pomnik Wiktora Kozłowskiego po 
przeprowadzeniu prac konserwatorskich 
zakończonych w 2021 roku
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przy pomniku trwały w latach 2020-2021 dzięki staraniom Regionalnej Dyrekcji Lasów Pań-
stwowych w Radomiu, Nadleśnictw Kielce, Staszów i Zagnańsk, a także Parafii pw. św. Stanisła-
wa Biskupa Męczennika w Chlewiskach. Wykonano je pod nadzorem konserwatora zabytków. 

Zakończenie dwuletniej pracy odbudowy pomnika uwieńczono 21 września 2021 roku uro-
czystościami poświęcenia odrestaurowanego pomnika i konferencją na temat postaci i zasług 
Wiktora Kozłowskiego. Poświęcenia pomnika nagrobnego dokonał ks. bp Marek Stolarczyk 
w obecności leśników, lokalnej społeczności i zaproszonych gości. Drugim i równie ważnym 
punktem uroczystości była konferencja zorganizowana w Szydłowcu pod tytułem ,,Wiktor 
Kozłowski – kapitan Wojska Polskiego, powstaniec listopadowy, leśnik”, w czasie której wy-
głoszono trzy referaty. Pierwszy przez prof. dr. hab. Andrzeja Grzywacza z Wydziału Leśnego 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - „Wiktor Kozłowski – życie, praca, 
twórczość, osobowość”. Regionalny historyk Grzegorz Sado zaprezentował referat „Wiktor Ko-
złowski i jego związki z leśnictwem radomsko–kieleckim”, natomiast Piotr Kacprzak – zastępca 
dyrektora ds. gospodarki leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu - „Wiel-
kie postacie polskiego leśnictwa XIX wieku”. 

Życiorys, działalność zawodową, dokonania, w tym prace publicystyczne Wiktora Kozłow-
skiego przybliżyłem w artykule Wiktor Kozłowski – autor słownika „Pierwsze początki termino-
logii łowieckiej”, który ukazał się w „Kulturze Łowieckiej” nr 91. W uzupełnieniu tego artykułu 
należy dodać, iż w Siekiernie, w Nadleśnictwie Suchedniów, Leśnictwo Sieradowice oddział 158, 
przy drodze asfaltowej znajduje się kamienny obelisk w miejscu, gdzie funkcjonowała w latach 
1826-1832 Szkoła Praktyki Niższej, będąca oddziałem Szkoły Szczególnej Leśnictwa w Warsza-
wie. Wiktor Kozłowski pełnił funkcję profesora nadzwyczajnego, który, zgodnie z dokumentami 
znajdującymi się w zbiorach Archiwum Państwowego w Radomiu, miał szerokie plany. Wśród 
nich była rozbudowa ośrod-
ka szkoleniowego, w tym także 
stworzenie ogrodu leśno–bota-
nicznego na powierzchni 26 ha, 
gdzie miały być prowadzone do-
świadczenia z zakresu leśnictwa. 

Na obelisku widnieje napis: 
„PAMIĘCI SZKOŁY LEŚNEJ PRAKTYCZNEJ
ODDZIAŁU SZKOŁY SZCZEGÓLNEJ LEŚNICTWA 
W WARSZAWIE
ISTNIEJĄCEJ TU W SIEKIERNIE OD 1826 DO 1851
PROF. WIKTORA KOZŁOWSKIEGO
KIEROWNIKA W LATACH 1828-1831
GORĄCEGO PATRIOTY ZASŁUŻONEGO
LEŚNIKA I BADACZA PRZYRODY
POLSKIE TOWARZYSTWO LEŚNE 1968 R”

Plan ogrodu leśno-botanicznego przy Szkole Praktyki Niższej

Obelisk w Siekiernie z informacją o istniejącej 
Szkole Leśnej Praktycznej
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Biblioteczka z kolekcją ponad 100 oryginalnych ksiąg drzewnych wyko-
nanymi przez Wiktora Kozłowskiego prezentowana w Muzeum Diece-
zjalnym w Sandomierzu

W Sandomierzu w Muzeum 
Diecezjalnym „Dom Jana Dłu-
gosza” znajdują się oryginalnie 
wykonane przez Wiktora Ko-
złowskiego księgi drzewne, które 
stanowią bogatą kolekcję przy-
rodniczych i   niepowtarzalnych 
zbiorów. 

 
Hubert Ogar - PZŁ Radom

Gablota znajdująca się obok biblioteczki w której prezentowane są otwarte księgi 
drzewne

Fotografia ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, na odwrocie widnieje napis: ,,Sala I Muzeum Die-
cezjalnego z czasu kiedy muzeum miało swoja siedzibę w Seminarium Duchownym. Fot. z ok 1908 r. archiwum 
Muzeum Diecezjalnego. Księgi drzewne ofiarowała sandomierzanka Tekla Mikulińska na pocz. XX w.”
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Jerzy Stanisław Mikołajczyk jest znanym w środowisku myśliwym 
i pasjonatem kolekcjonerstwa łowieckiego. Urodził się w Tarnowie. 
Od młodości związany był z królewskim Krakowem, gdzie mieszkał 
i  studiował. Ukończył Politechnikę Krakowską i studia podyplomowe 
w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie. 
Obecnie mieszka w Oświęcimiu, gdzie jest przedsiębiorcą i prowadzi fir-
mę produkcyjno-handlowo-usługową, zakłady produkcyjne wyrobów 
garmażeryjnych i cukierniczych oraz bazę hotelową, z hotelem „Dą-
browski” w Oświęcimiu. 

Od 2001 roku należy do Bractwa Kurkowego w Krakowie, w którym 
pełnił godność Króla Okręgu Krakowskiego Bractw Kurkowych (2009 rok) i jest Marszałkiem 
Bractwa (od 2011 roku). Wyróżniony został odznaczeniami: brązowym i srebrnym Krzyżem 
Bractwa oraz odznaczeniami Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP: Krzyżem Ry-
cerskim Orderu Zasługi i Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi. Należy także do Polskiego 
Związku Strzelectwa Sportowego, w którym został odznaczony srebrną i   złotą odznaką oraz 
odznaką artylerzysty. 

Z zamiłowaniem podróżuje po świecie. Zwiedził niemal całą Europę i znaczną część świata, 
między innymi: USA, Hongkong, Australię, Afrykę, Madagaskar, był także na Seszelach i na 
Mauritiusie. Z zamiłowaniem i znawstwem uprawia sporty wodne, posiadając między innymi 
patenty sternika jachtowego i motorowego. Bogate zainteresowania łączy z pracą zawodową i  ży-
ciem rodzinnym. 

Do największych życiowych pasji Jerzego Mikołajczyka należy łowiectwo. Członkiem Pol-
skiego Związku Łowieckiego został w 1989 roku i od początku aktywnie udzielał się w wielu 

obszarach działalności 
łowieckiej, był skarbni-
kiem, a  następnie pre-
zesem koła. Od 1995 
roku był delegatem na 
wojewódzkie i okręgo-
we zjazdy delegatów, 
a  obecnie jest delega-
tem Koła Łowieckiego 
„Jawor” w Jaworznie 
na okręgowy zjazd de-
legatów. Na szczeblu 
okręgowym PZŁ działał 
w Komisji Etyki, Trady-
cji i Kultury Łowieckiej 
Okręgowej Rady Ło-
wieckiej w Krakowie. 
Posiada uprawnienia 
selekcjonera zwierzy-
ny, zaliczył kursy na 

HONOROWI CZŁONKOWIE KLUBU 
KOLEKCJONERA i KULTURY 

ŁOWIECKIEJ PZŁ

Jerzy Stanisław Mikołajczyk

Jerzy Mikołajczyk - Marszałek Bractwa 
Kurkowego w Krakowie, fot. Krzysztof 
Szpetkowski

Na krakowskim Rynku, fot. Krzysztof 
Szpetkowski
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Sędziego i Instruktora Strzelectwa Myśliwego PZŁ, kursy na 
prowadzącego polowania zbiorowe oraz weterynaryjny. Poluje 
w wielu regionach kraju na różną zwierzynę, a do ulubionych 
należy polowanie na ptactwo. W łowieckim dorobku, pośród 
licznych eksponatów, posiada kilka trofeów medalowych prze-
chowywanych w myśliwskim gabinecie. 

Z licznych łowieckich zainteresowań za szczególnie bliskie 
uważa kolekcjonerstwo, którym interesował się na długo przed 
przystąpieniem do grona myśliwych. Jeszcze w latach osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku, jako właściciel sklepu myśliw-
skiego w Oświęcimiu, sprowadzał różne eksponaty artystycz-
ne i wyroby rzemiosła artystycznego związane z łowiectwem, 
w  którym udostępnił także salonik dla spotkań pasjonatów 
łowiectwa. 

Do Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ wstąpił 
w 1995 roku i od początku członkostwa aktywnie angażował 
się w jego prace. Ważną zasługą Jerzego Mikołajczyka było 
zorganizowanie w 1996 roku Oddziału Krakowskiego Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, jako pierwszego w po-
łudniowej Polsce. Oddział ten zgromadził osoby zaintereso-
wane kulturą łowiecką z obszarów ówczesnych województw: 

kieleckiego, krakowskiego, rzeszowskiego i tarnowskiego, stanowiąc podłoże dla powstawania 
nowych oddziałów regionalnych. Od założenia oddziału jest jego prezesem i pełni tę funkcję 
przez 26 lat, najdłużej w Polsce. W Klubie na szczeblu krajowym pełnił różne funkcję, jako: za-
stępca członka zarządu (1996-2000), członek i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu (2000-
2004), członek Kapituły Medalu „Za Zasługi dla Klubu” w latach 2013-2018, a od 2018 roku jest 
sekretarzem Kapituły. 

Ważną zasługą jako prezesa oddziału, było doprowadzenie w 1998 roku do nawiązania ścisłej 
współpracy z ówczesnym Zarządem Wojewódzkim PZŁ w Krakowie, co zaowocowało między 
innymi zgodą na odbywanie zebrań i spotkań oddziału w lokalu PZŁ oraz wspólną organizacją 
imprez łowieckich. Był ini-
cjatorem nawiązania współ-
pracy oddziału z  władzami 
Miasta i Gminy Niepołomi-
ce i Muzeum Niepołomic-
kim w zakresie organizacji 
wystaw łowieckich. W 1998 
roku Oddział Krakowski 
KKiKŁ PZŁ w  porozu-
mieniu z Zarządem Woje-
wódzkim PZŁ w Krakowie 
włączył się w organizację 
wojewódzkich obchodów 
jubileuszu 75-lecia PZŁ, 
urządzając pierwszą eks-
pozycję kolekcjonerską na 
Zamku Królewskim w Nie-
połomicach. Współpraca 
z ZO PZŁ w Krakowie i ko-
misjami problemowymi, W ulubionym gabinecie myśliwskim, fot. Krzysztof Szpetkowski

Udane polowanie, fot. Krzysztof 
Szpetkowski
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zwłaszcza z Komisją Etyki, Tra-
dycji i Kultury Łowieckiej WRŁ 
w Krakowie, a po 2000 roku tak-
że z komisjami ORŁ w Krakowie, 
umożliwiła udział członków od-
działu krakowskiego w organiza-
cji imprez kulturalnych w Okręgu 
Krakowskim PZŁ. 

Jerzy Mikołajczyk był inicja-
torem i organizatorem imprez 
kulturalnych. Do ważnych na-
leżała I  Ogólnopolska Giełda 
Kolekcjonerstwa Łowieckiego 
na Ziemi Krakowskiej, zorgani-
zowana w  2003 roku na Zamku 
Królewskim w Niepołomicach 
z  okazji jubileuszu 80-lecia PZŁ. 

W ramach organizacji giełdy między innymi zaprojektował oznakę i wykonał pamiątkową pie-
częć według projektu Andrzeja Łepkowskiego, a także był organizatorem wystawy jego obrazów. 

Był organizatorem wystaw we współpracy z ośrodkami kulturalnymi w Oświęcimiu, w tym 
wystawy pt. „Kultura łowiecka w szczególności sztuka i kolekcjonerstwo” (Oświęcim, 2004) oraz 
wystaw ze zbiorów własnych, organizowanych w Oświęcimiu w latach 2005-2018. Wspierał orga-
nizacyjnie i użyczył zbiory na wystawę pt. „Ze św. Hubertem na łowy” (Chrzanów, 2008) − jedną 
z największych wystaw łowieckich na Ziemi Chrzanowskiej. 

W 2012 roku był głównym inicjatorem i organizatorem obchodów jubileuszu 15-lecia Od-
działu Krakowskiego KKiKŁ PZŁ oraz współorganizatorem jubileuszowej wystawy pt. „Kolek-
cjonerstwo w kulturze łowieckiej” na Zamku Królewskim w Niepołomicach. 

Był inicjatorem i wykonawcą kapliczki pod wezwaniem św. Huberta, wykonawcą projektów 
i płaskorzeźb w drewnie pt. „Polowanie na dzika” i „Św. Hubert”. Opracował historię Koła do 
publikacji: „Historia Łowiectwa na Ziemi Krakowskiej”, był konsultantem rozdziału poświęco-
nego Klubowi w powyższej pracy. 

Od wielu lat uczestniczy w niemal wszystkich uroczystościach i wydarzeniach kulturalnych 
Klubu, w wystawach, regionalnych i ogólnokrajowych giełdach kolekcjonerskich, a także w uro-
czystościach PZŁ na szczeblu okręgowym oraz centralnym. Brał udział i służył pomocą organi-
zacyjną podczas imprez łowieckich, między innymi w: V Międzynarodowym Festiwalu Łowiec-
kim (Leżajsk, 2003), Dniach Hubertowskich w Krakowie i w Niepołomicach w latach 1995-2017. 

Wieloletnia pasja kolekcjonerska, oparta na poszukiwaniach i gromadzeniu różnych przed-
miotów artystycznych umożliwiła mu zgromadzenie licznych zbiorów, obejmujących głównie 
kolekcje malarstwa, medalierstwo oraz trofeistykę. Posiadane zbiory wzbogacają także łowiec-
kie i pozałowieckie eksponaty przywożone z licznych krajowych i zagranicznych podróży. Jak 
podkreśla: w kolekcjonerstwie szczególnie cenię walory artystyczne i historyczne eksponatów, 
a w działalności kolekcjonerskiej − koleżeństwo. 

Jerzy Mikołajczyk został wielokrotnie uhonorowany odznaczeniami łowieckimi, w tym brą-
zowym, srebrnym i złotym Medalem Zasługi Łowieckiej, Medalem Św. Huberta, Medalem za 
Zasługi dla KKiKŁ PZŁ, Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Śląskiego oraz Medalem za Zasługi 
dla Łowiectwa Krakowskiego. 

W uznaniu zasług za działalność klubową i na polu kultury, XIII Krajowy Zjazd Delegatów 
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, w 2019 roku obdarzył Jerzego Mikołajczyka god-
nością Członka Honorowego Klubu. 

Janusz Siek – Oddział Roztoczański KKiKŁ PZŁ

Soczewka, 2019 rok, XIII Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ, 
Członkami Honorowymi Klubu zostali, od lewej Krzysztof Kadlec, 
Marek Stańczykowski i Jerzy Mikołajczyk, fot. Liliana Keller
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Alfreda Hałasę (11.07.1931-13.05.2018) poznałam wiele lat temu, naj-
pierw jako klienta zakładu fotograficznego, później jako nadleśniczego, 
a najbardziej jako myśliwego. To on przewodniczył komisjom przed któ-
rymi zdawałam egzaminy łowieckie. Nasza bliższa znajomość przypadła 
na początek lat dwutysięcznych. Odkąd pamiętam, to Alfred zawsze był 
w „podróży myśliwskiej”, otrzymywał bardzo wiele zaproszeń na różne 
uroczystości i wydarzenia łowieckie na terenie całego kraju, które zaszczy-
cał swoją obecnością. Zawsze tryskający energią, o nienagannej sylwetce 
i stroju, o wyglądzie młodzieniaszka, którego niejeden młodszy mężczy-
zna mógłby mu pozazdrościć.

Kilka lat temu miałam przyjemność sfotografowania Alfreda w trzech jego ulubionych 
mundurach, leśnika, myśliwego i strażaka. Żałował, że zapomniał zabrać jeszcze mundur woj-
skowy i harcerski. W ostatnich latach razem z Januszem Siekiem odwiedzaliśmy go w jego ro-
dowej posiadłości w Wielączy koła Zamościa, w której zajmował się swoją ukochaną pasieką, 
z której nikt nie wyjechał bez słoiczka miodu. Przed każdymi świętami Alfred obdarowywał 
tymi pysznymi słodkościami bliskich znajomych. Moje zdjęcia ukazują przedostatnie chwile 
spędzone razem z Alfredem i Januszem Siekiem w czasie naszych odwiedzin w tym urokliwym 
miejscu. Ostatnią chwilą było nasze serdeczne pożegnanie podczas odwiedzin w domu Alfreda 
w Zwierzyńcu, dwa tygodnie przed jego odejściem do Krainy Wiecznych Łowów.

Dziesięć lat temu, Alfred przekazał nam swój życiorys do ewentualnego wykorzystania. 
W 2021 roku przypadła dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Alfreda i jest to właściwy czas aby 
spełniła się jego wola: Lata dziecinne i później okres okupacji niemieckiej spędziłem w rodzinnych 
stronach. Wyjątkowo ciężki okres okupacji niemieckiej przeżywała cała Zamojszczyzna - akcje wy-
siedleńcze, pacyfikacje i deportacje ludności prowadzone były ciągle - to była prawdziwa gehenna. 
Wysiedlony 5 grudnia 1942 roku cudem uciekłem z rodziną z obławy, by uniknąć pobytu w obo-
zach lub zsyłki do Niemiec. W tym momencie jednak rozpoczyna się walka o przetrwanie, co trwa-
ło do końca okupacji. Po okupacji niemieckiej niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o prześladowania 
i aresztowania - zmienił się tylko prześladowca i okupant. Wojna z okupantem niemieckim jeszcze 
trwała, a na niby już wyzwolonych terenach wkroczyła nowa okupacja - równie brutalna i bandyc-
ka. Trudno było się z tym pogodzić, a wychowany na polskich tradycjach - patriotyzmie od naj-
młodszych lat włączony byłem w ruch niepodległościowy - konspiracyjny. W latach szkolnych ak-
tywnie działałem w Związku Harcerstwa Polskiego, byłem też w tym czasie członkiem oddziału 
podziemnego „Szuma”, działającego na terenie powiatu zamojskiego. W takich warunkach i oko-

W 90 ROCZNICĘ URODZIN
ALFREDA HAŁASY

Alfred Hałasa w trzech mundurach: leśnika, myśliwego, strażaka i w obrazie Stanisława Mazusia, fot. Liliana Keller

Liliana Keller 
Oddział Roztoczański 

KKiKŁ PZŁ
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licznościach zaczęły się moje pierwsze kontak-
ty ze Zwierzyńcem, który minie urzekł histo-
rią, bogactwem przyrody i wspaniałymi 
ludźmi. Szkoła Leśna, egzamin wstępny - prak-
tyka przedszkolna - Nadleśnictwo Czarna 
Wieś koło Białegostoku, następnie Nadleśnic-
two Chełm, Leśnictwo Borek koło Sawina 
(1948-1949). W  Szkole Leśnej wspaniali wy-
chowawcy i wykładowcy - uczyli nas zawodu 
leśnika na skryptach, ocalałych podręcznikach 
i zajęciach praktycznych - uczyli też polskości 
i patriotyzmu. Z czasem jednak szkołą zainte-
resował się Urząd Bezpieczeństwa i inni 

utrwalacze władzy ludowej - rozpoczęły się podstępy, prześladowania i prowokacje, nastąpiła li-
kwidacja Związku Harcerstwa Polskiego, były też pierwsze aresztowania, byłem jednym z tych, 
który znalazł się w UB w Zamościu. Po wyjściu z więzienia kontynuuję naukę w Szkole Leśnej 
w Zwierzyńcu, ale nadal włączony jestem w działania ruchu niepodległościowego wywodzącego się 
z ZHP. Wydalony ze szkoły zostaję wcielony do wojska, z  którego muszę dezerterować po różnych 
perypetiach z Informacją Wojskową i wchodzę w skład grupy operacyjnej Organizacji Niepodległo-
ściowej „Kraj” działającej na terenie Warszawy i okolic, a następnie Zamojszczyzny. W konspiracji 
działałem pod pseudonimem „Szum” w Oddziale „Szuma” oraz „Olek” w Organizacji „Kraj”. Po 
likwidacji Organizacji „Kraj” w lipcu 1952 roku ukrywam się ścigany przez organa UB, Informacji 
Wojskowej i MO do 1956 roku - były to najtrudniejsze dla mnie czasy przetrwania. Po ujawnieniu 
się i wyjściu na wolność na podstawie amnestii i dzięki odwilży, która nastąpiła w 1956 roku roz-
poczynam pracę w administracji Lasów Państwowych. Podejmując pracę, musiałem uzupełnić bra-
kującą wiedzę zawodową na różnych kursach. Tytuł technika leśnika uzyskałem w Krasiczynie 
w roku 1965, a dyplom inżyniera uzyskałem w Wyższej Szkole Rolniczej Wydział Leśny w Krako-
wie 15 grudnia 1971 roku. Miejsca pracy zmieniałem dość często, aby zgubić swą przeszłość, ale 
niewiele to pomagało, poniżej podaję przebieg mojej pracy zawodowej: 1.05.1956-31.07.1956 r.- 
Nadleśnictwo Kocudza - gajowy, 1.08.1956-30.03.1957 r. - Nadleśnictwo Kosobudy - podleśniczy, 

Alfred Hałasa w obrazie córki Elżbiety

Klubowicze na zamku w Żywcu na wystawie łowieckiej „Myśliwska Galicja”, 13 czerwca 2015 roku, od lewej 
Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Kadlec, Marek P. Krzemień, Alfred Hałasa, Roman Badowski, Andrzej Głowac-
ki, Antoni Papież, Waldemar Smolski, fot. Janusz Siek 
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1.04.1957-28.02.1961 r. - Nadleśnictwo Kosobudy, Leśnictwo Nowiny - p.o. leśniczy, 1.03.1961-
14.10.1963 r. - Nadleśnictwo Niezdrów, Leśnictwo Poniatowa - leśniczy, 15.10.1963-31.05.1965 r. - 
Nadleśnictwo Niepołomice, Leśnictwo Stanisławice - leśniczy, 1.06.1965-31.03.1973 r. - Ojcowski 
Park Narodowy - leśniczy, adiunkt, 1.04.1973-14.02.1975 r.- Nadleśnictwo Zwierzyniec - zastępca 
nadleśniczego, 15.02.1975-28.02.1994 r. - Nadleśnictwo Zwierzyniec - nadleśniczy, z dniem 1 mar-
ca 1994 roku przeszedłem na emeryturę. Poza pracą zawodową zawsze czynnie działałem spo-
łecznie, z czego były sukcesy i satysfakcje, ale były też, jak w takich przypadkach bywa, przykrości 
i zawiści. W latach 1984- 1988 przewodniczyłem Gminnej Radzie Narodowej w Zwierzyńcu i pa-
miętam, że z mojej i innych inicjatywy Zwierzyniec otrzymał status miasta. W tym czasie trwały 
również intensywne starania o budownictwo mieszkaniowe, drogowe, starania o doprowadzenie 
gazu, budowę szkoły w Wywłoczce, obiekty sakralne, oczyszczalnię ścieków, utrzymanie jednostki 
Lasów Państwowych Nadleśnictwa Zwierzyniec na obrzeżach parku, ponieważ były zakusy likwi-
dacji tej jednostki. W roku 1978 jako nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec w trosce o zabezpie-
czenie lasów przed pożarami powołałem Zakładową Ochotniczą Straż Pożarną przy Nadleśnic-

twie Zwierzyniec i przez długie lata 
prezesowałem tej jednostce. Ze 
środków Lasów Państwowych za-
kupiono samochód, motopompę 
i  inne konieczne wyposażenie, 
a w obiektach nadleśnictwa zabez-
pieczono garaż - remizę strażacką, 
która służy do obecnych czasów. 
Jednostka przeszła niezbędną mo-
dernizację organizacyjną, włączo-
na została do KSRG, jest jedyną 
i  dobrze funkcjonującą jednostką 
dla miasta i okolic, a nadzór nad 
nią przejął Urząd Miasta i Gminy 
Zwierzyniec. Osobiście mam 
ogromną satysfakcję z  funkcjono-
wania i dorobku tej jednostki, a ja 
znalazłem się w składzie Zarządu 

Wojewódzkiego, a obecnie 
Powiatowego Związku OSP. 
Jednostka zwierzyniecka 
uhonorowała mnie godno-
ścią Honorowego Prezesa, 
a  uchwałą Powiatowego 
Związku wpisany zostałem 
do Księgi Honorowej. Dzia-
łałem i nadal działam w wie-
lu innych organizacjach 
i  stowarzyszeniach takich 
jak: Naczelna Organizacja 
Techniczna, Towarzystwo 
Miłośników Zwierzyńca, 
którego byłem jednym z za-
łożycieli w 1977 roku, przez 
wiele lat byłem też prezesem 

Kozłówka, 2017 rok, od lewej Zdzisław Sawicki, Alfred Hałasa, Janusz 
Siek, Liliana Keller, fot. Sławomir Olszyński

I stanęła kapliczka poświęcona św. 
Hubertowi, fot. archiwum rodziny 
Hałasów

Alfred Hałasa rozpoczyna prace przy 
tworzeniu kapliczki św. Huberta, fot. 
archiwum rodziny Hałasów
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Towarzystwa. Z pracą zawodową łączyłem też pasję do łowiectwa , która rozpoczęła się z chwilą 
otrzymania pozwolenia na broń w roku 1964. Pierwszym kołem łowieckim było Koło „Żubr" 
w  Niepołomicach, a po powrocie na Roztocze i do chwili obecnej Koło Łowieckie nr 59 „Słonka” 
w Zwierzyńcu, w którym przez wiele lat pełniłem różne funkcje. Od 1981 roku, przez cztery ka-
dencje pełniłem funkcję prezesa Wojewódzkiej, a następnie Okręgowej Rady Łowieckiej w Zamo-
ściu. W tym samym czasie byłem również członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej , której przez 
wiele lat byłem wiceprezesem i prezesem. W kolejnych dwóch kadencjach 2000-2005, 2005-2010 
wchodziłem w skład Kapituły Odznaczeń Łowieckich (działanie powyższe to okres trzydziestu 
lat). Działam jako długoletni członek Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Ka-
towicko-Nowosądecki, a na czwartym Zjeździe Klubu otrzymałem Honorowe Członkostwo. Je-
stem też długoletnim działaczem Stowarzyszenia Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia - 
organizacji bardzo elitarnej skupiającej 24 członków. Stowarzyszenie zajmuje się historią 
i kultywowaniem kultury łowieckiej. Jako emerytowany nadleśniczy nadal działam w organiza-
cjach leśnych - Polskie Towarzystwo Leśne, Stowarzyszenie Techników, Leśników i Drzewiarzy, 
byłem również przez wiele lat członkiem Komisji Kombatanckiej przy Dyrektorze Regionalnej 
Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, a obecnie jestem członkiem Zespołu do Spraw Kom-
batantów przy Generalnym Dyrektorze Lasów Państwowych w Warszawie. Posiadam wiele 

Alfred po latach przy swoim 
dziele, fot. Liliana Keller

Kapliczka poświęcona rodzicom Alfre-
da, fot. Liliana Keller

Trzecia kapliczka z ławeczką dla 
wędrowca, na chwilę odpoczynku 
i  zadumy, wykonana przez Alfreda 
i  córkę Elżbietę, fot. Liliana Keller

Zimujcie pomyślnie moje pszczółki, fot. Liliana Keller Ulubione miejsce Alfreda w jesieni życia, fot. Liliana Keller
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wyróżnień, dyplomów i  odznaczeń, 
resortowych, regionalnych i  stowa-
rzyszeniowych oraz Brązowy, Srebr-
ny i Złoty Medal Zasługi dla Łowiec-
twa. Najwyższe odznaczenie Złom, 
Medal św. Huberta, godność Honoro-
wego Członka PZŁ. Z innych odzna-
czeń to: Srebrny Krzyż Zasługi za 
działalność w NOT, Złoty Krzyż Za-
sługi za działalność w  PZŁ. Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
za służbę w lasach. Złota Odznaka za 
Zasługi dla Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej, Brązowy, Srebrny 
i  Złoty Medal za zasługi dla Pożarnic-
twa oraz Złoty Znak Związku, Medal 

im. Bolesława Chomicza, posiadam również Krzyż Niezłomnych i Krzyż Więźnia Politycznego, 
Złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowych, Medal „Pro Memoria”. Z  dniem 8 maja 
2002 roku otrzymałem mianowanie na stopień podporucznika, a z dniem 1 lipca 2008 roku na 
stopień porucznika. Posiadam również Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość nr   
41752. Ostatnio otrzymałem Złoty Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Posiadam też Kor-
delas Leśnika Polskiego. Muszę jeszcze, choć bardzo krótko, wspomnieć o moim hobby, które 
uprawiam od najmłodszych lat, a tego nauczył mnie mój ojciec. Jestem bartnikiem - pszczela-
rzem. Sam buduję barcie i ule, potrzebny sprzęt, prowadzę obecnie dwie pasieki (50 rodzin). To 
daje mi poczucie spokoju, relaksu, mam stały kontakt z lasem, z przyrodą i pracowitą pszczołą, 
od której można się wiele nauczyć. To jest piękne, to kocham. Na zakończenie pragnę podzielić się 
taką refleksją: mam wielu przyjaciół, zawsze odczuwam ogromny szacunek i uznanie i jest mi 
z tym dobrze, cieszę się z tego i gdybym miał urodzić się raz jeszcze wybrałbym tę samą drogę 
życiową. 

W życiorysie tym zapomniał Alfred, a może to wynikało z jego skromności, napisać o swo-
jej jeszcze jednej pasji, którą tworzył od serca, rzeźbiarstwie. Ma w dorobku trzy kapliczki. 

Pierwszą wykonał dla swojego 
Koła Łowieckiego nr 59 „Słon-
ka” w Zwierzyńcu, poświęconą 
Świętemu Hubertowi. Drugą 
wyrzeźbił ku pamięci rodzi-
ców, Wawrzyńca i Katarzyny 
z Kasprzaków, która znajduje 
się w ogrodzie pośród owoco-
wych drzew. Trzecia przydroż-
na umieszczona jest na granicy 
posiadłości. Alfred obsadził ją 
lipami, liliami, dziką różą oraz 
postawił ławeczkę dla wędrow-
ca, na chwilę odpoczynku i za-
dumy. Przy powstaniu jej po-
magała córka Elżbieta, znana 
malarka, obecnie właścicielka 
odziedziczonego siedliska.

W 2022 roku minie 30 lat od 

W siedzibie ZO PZŁ w Zamościu Liliana Keller pokazuje redaktorowi 
naczelnemu „Łowca Polskiego” Bartoszowi Marcowi tryptyk, który Alfred 
Hałasa otrzymał z okazji 85 urodzin od Oddziału Zamojskiego KKiKŁ 
PZŁ, w głębi Paweł Smyk – instruktor ZO, fot. Janusz Siek

Alfred i Janusz Siek uzgadniają tekst artykułu do kwartalników 
łowieckich, fot. Liliana Keller



51KULTURA ŁOWIECKA NR 103

ustanowienia przez Naczelną Radę Łowiecką Me-
dalu Świętego Huberta, wówczas to prezesem NRŁ 
był Alfred Hałasa.

Teraz odwiedzamy Członka Honorowego PZŁ Al-
freda Hałasę w miejscu jego wiecznego spoczynku, 
niech mu knieja wiecznie szumi, a  pamięć o nim trwa.

Uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej o ustanowieniu Medalu 
Świętego Huberta,zasadach przyznawania medalu, jego wzór 

Grób Alfreda Hałasy na cmentarzu w Zwierzyńcu, fot. 
Liliana Keller

Świadectwo nadania tytułu i odznaki CZŁONKA HO-
NOROWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIE-
GO dla Alfreda Hałasy
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Ważnym elementem życia średniowiecznych 
elit było aktywne członkostwo w licznych zakonach 
rycerskich. Ordery wywodzą się z tradycji średnio-
wiecznych zakonów rycerskich. Początkowo stano-
wiły one oznakę przynależności do bractw i związków rycerskich, w póź-
niejszym okresie stały się symbolem wyróżnienia za zasługi. Symbolem 
więzi, znakiem przynależności do wspólnoty zakonnej był określony ele-

ment, który rycerze otrzymywali od suwerena zakonu. Początkowo był 
to element tekstylny, haftowany lub naszywany, w późniejszym okresie 
sporządzany ze złota, barwiony emalią i wysadzany szlachetnymi kamie-
niami. W miarę zeświecczenia się zakonów rycerskich, tematyka godła 
orderu zmieniała się, choć przeważnie podstawowym jej elementem po-
zostawał krzyż. Ordery noszono pierwotnie na zbrojach, z czasem wie-
szano je na łańcuchach, a później na wstęgach. Słowo „order” pochodzi 
z łaciny i oznacza odznaczenie honorowe za zasługi wojskowe i cywilne. 
W średniowieczu order stał się najwyższą formą wyróżnienia honorowe-
go za zasługi dla możnowładcy, monarchy lub państwa. 

Najstarsze zakony rycerskie powstały w XI wieku w Palestynie, 
w okresie wypraw krzyżowych, w celu opieki nad pielgrzymami i walki z niewiernymi. Z koń-
cem średniowiecza, po zakończeniu wypraw krzyżowych straciły one na znaczeniu. Na ich 
miejsce zaczęły powstawać liczne zgromadzenia – „za zasługi”- wpisane w system godności 
i zaszczytów nowożytnych państw.

Tęsknota za okresem świetności rycerstwa którego sym-
bolem jest legenda o królu Arturze i rycerzach okrągłego 
stołu, poszukiwanie nowych elitarnych rozrywek doprowa-

dziło w późnym średnio-
wieczu do powstania 
wielu rycerskich zako-
nów. Nie były to zmili-
taryzowane religijne 
bractwa rycerskie powo-
ływane w XI i XII wieku 
do walki z niewiernymi 
w Ziemi Świętej. Często 
za pobożną fasadą kryły 
się całkowicie świeckie 
instytucje uzależnione 
od swoich protektorów 
– królów, książąt i moż-
nowładców.

Legnicki dwór ksią-
żęcy w tym przejawie 

RYCERZE I MYŚLIWI 
W ZAKONIE „OBROŻA PSA 

GOŃCZEGO”

Janusz Kozerski
Oddział Legnicki

KKiKŁ PZŁ

Marian Stachów
Oddział Legnicki

KKiKŁ PZŁ

Klubowicze Janusz Kozerski i Marian Stachów w strojach Zakonu „Obroża Psa 
Gończego”
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kultury rycerskiej nie ustępował najznamienitszym europejskim dworom. Zamek książąt le-
gnickich nie był jedynym miejscem rycerskich rozrywek. Turnieje i inne dworskie zabawy były 
jednak treścią życia zamożnych rycerzy. Tylko nieliczni mogli sobie pozwolić na zakup drogiej 
zbroi i ciągłe przebywanie na dworze książęcym.

Natomiast wspólną dla całego stanu rycerskiego rozrywką było polowanie. Spełniało ono 
funkcję ekonomiczną, ludyczną i prestiżową. Popisywano się męstwem i siłą fizyczną. Udział 
w łowach na grubego zwierza był nieodłącznym elementem literackiego wizerunku idealnego 
władcy i rycerza. Na polowaniach często zapadały istotne decyzje polityczne i personalne. Ta 
sfera książęcej aktywności była istotna dla poddanych, zyskiwali oni łatwiejszy dostęp do moż-
nowładców i większą szansę na dostąpienie ich łask. Zamiłowanie do łowiectwa prowadziło nie-
jednokrotnie do zaniedbywania spraw publicznych. W tym okresie nastąpił największy rozkwit 
służb łowieckich, które oprócz zajmowania się polowaniami pełniły również funkcje reprezen-
tacyjne. Prawo polowań stało się elementem prawa gruntowego i atrybutem wszystkich posiada-
czy ziemskich. Książęta nadając dobra rycerzom, często zastrzegali dla siebie część uprawnień 
łowieckich, dotyczyły one polowań na rzadko spotykane gatunki zwierząt. Ubogi rycerz polo-
wał samotnie lub z nielicznym orszakiem. Szczególnie chętnie polowano z sokołem naśladując 
w ten sposób dwór królewski. Co prawda ptaki drapieżne jakich używano do polowań (orły, róż-
ne gatunki sokołów, białozory) były bardzo drogie, wymagały odpowiedniej i kosztownej opie-
ki, ale czasem wystarczało wybrać pisklę jastrzębia z gniazda i przyuczyć je do polowań z czło-
wiekiem. Dlatego mniej zamożni na łowy wyruszali z udomowionymi kobuzami, pustułkami 
czy krogulcami. Nic więc dziwnego, że rycerstwo dbało o stan tych ptaków w swoich lasach i ich 
zabór traktowano jak przestępstwo. Niższe warstwy społeczne mogły polować tylko na zające 
niszczące uprawy polne i wilki stanowiące zagrożenie dla zwierząt hodowlanych. Rycerze mogli 
polować na dziki, sarny, rysie, kuny, wydry i ptactwo. Ponieważ książęta szczególnie cenili futra 
bobrów, przywilej polowania na nie zastrzegli tylko dla siebie. Tylko książęta mogli polować na 
rzadko spotykane gatunki zwierząt. Piastowscy książęta utrzymywali modną kulturę dwor-
ską przeznaczając znaczną część czasu na polowania. Popularne stało się hodowanie różnych 
odmian psów łownych, przygotowanych do tropienia, otaczania i atakowania w odpowiedni 
sposób dzików, jeleni i niedźwiedzi. Henryk Brodaty uwielbiał polowania na grubego zwierza, 
podczas jednego z nich tropiąc łosia oddalił się i skierował na bagna. Jego koń zaczął zapadać 

się, co tak wystraszyło 
władcę, że zaczął prosić 
Boga o  uratowanie ży-
cia, obiecując ufundować 
klasztor. Według legendy 
w 1202 roku doszło do 
ufundowania kompleksu 
klasztornego w Trzebnicy. 
Zamiłowanie do łowiec-
twa przejęli jego dwaj sy-
nowie Henryk Pobożny 
i  Konrad Kędzierzawy. 
Dla drugiego z  nich po-
lowanie w  puszczy za-
kończyło się tragicznym 
upadkiem z konia, w wy-
niku którego książę zmarł 
na miejscu. Rycerze śląscy Członkowie KKiKŁ PZŁ i Zakonu, od lewej Kazimierz Mazurowski, Stanisław 

Leszczyński, Janusz Kozerski, Marian Stachów i Teofil Szelwika
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już w XIII wieku na wielu herbach i pieczęciach uwieczniali sławę łowiecką swoich rodów. Kil-
kanaście pieczęci przedstawia symbolikę związaną z łowami, są to leśne zwierzęta, ptaki łowne, 
poroża jeleni, rogi żubrów i turów, rogi myśliwskie.

Śląscy książęta na terenach obfitujących w zwierzynę budowali rezydencje myśliwskie. Bo-
lesław I Wysoki wybudował w lesie w miejscu dzisiejszego miasta Polkowice dwór myśliwski 
zwany Bolkowicami. Henryk Brodaty wykorzystywał do tego celu drewniane dwory w Brzegu, 
Leśnicy, Krośnie Odrzańskim oraz Rokitnicy koło Złotoryi. Opisany w 1211 roku zameczek 
w  Rokitnicy położony na skarpie posiadał mury obronne, budynek mieszkalny, kaplicę i wieżę 
obronną. Księżna Jadwiga (św. Jadwiga Śląska ) miała tu założyć zwierzyniec, zwany Gallicana 
z młodymi i schorowanymi zwierzętami leśnymi. W zamku w Rokitnicy często przebywał ksią-
żę legnicki Bolesław II Rogatka. Według przekazu książę miał wybudować zameczek myśliwski 
w Sobieszowie pod Jelenia Górą. W 1286 roku wybudowano zamek myśliwski w Chocianowcu. 
Dla łowów książęcych tworzono specjalnie ogrodzone zwierzyńce. Ten rodzaj polowania mod-
ny był od wczesnego średniowiecza na dworach zachodniej Europy. Ogrodzony zwierzyniec 
nazywano oborą, obok niego mieszkał obornik pełniący funkcję strażnika. Wiele miejscowości 
nawiązuje swą nazwą do wcześniej istniejących zwierzyńców. Trwałość sporządzonego ogro-
dzenia zapewniali zakłodnicy.

Można powiedzieć, że polowania były namiastką wojny, ponadto pozwalały na rozładowanie 
w naturalny sposób agresji. Nie tylko poprawiały kondycję ciała, ale również kształtowały cha-
rakter rycerzy. Wspólne polowania władców i poddanych otwierały dla tych drugich furtki do 
kariery. Były częścią życia średniowiecznych elit, tym samym wpisały się w etos rycerski i uzna-
no je za rozrywkę godną szlachetnie urodzonych. W praktyce polowano na wszystkie zwierzęta 
łowne, dostarczały one mięsa, skór i futer. Przeznaczano je na użytek własny i na handel. Dzi-
czyzna stanowiła ważną pozycję w pożywieniu rycerzy, wielkie jej ilości serwowano podczas 
różnych uroczystości. Szczególne dużo polowano przed kampaniami wojennymi, gromadząc 
jej duże zapasy. Najczęściej polowano w zimie. Skute lodem drogi i bezdroża ułatwiały komuni-
kację, był to również sposób na zapomnienie o nudzie okresu zimowego. Pozyskana dziczyzna 
była również przedmiotem podarków, bardzo mile widziana przez obdarowanego. Skóry i futra 
były sprzedawane i stanowiły dodatkowy dochód rycerstwa. Śląscy książęta na terenach obfitu-
jących w zwierzynę budowali rezydencje myśliwskie. Początkowo do polowania używano łuki 
myśliwskie, zastąpione pod koniec średniowiecza kuszami. Nowa broń miotała bełty z więk-

szą siłą i na dużo więk-
szą odległość. W trakcie 
polowania wykorzysty-
wano również oszczepy, 
topory i sztylety. Myśli-
wy mógł skutecznie tra-
fić oszczepem grubego 
zwierza znajdującego się 
w odległości do 40 m. 
Najlepsi łucznicy potrafili 
w ciągu minuty wystrze-
lić 12 strzał na odległość 
200 m. Zbrojownia zam-
ku w Brzegu i w Legnicy 
zawierała broń do polo-
wań na różną zwierzy-

nę. Wśród eksponatów Człnkowie Zakonu na imprezie rycerskiej
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znaczną część stanowiła broń 
drzewcowa i  strzelby myśliw-
skie z zamkiem kołowym. 
W zamkach obok dzieł sztuki 
eksponowano niezliczone tro-
fea myśliwskie.

Szczególnie barwną posta-
cią tamtego okresu był legnic-
ki książę Ludwik II. Pierwsze 
dwadzieścia lat zajęły mu 
podróże. Jedna z wypraw do 
Ziemi Świętej zakończyła się 
niewolą u Saracenów. Uko-
ronowaniem była kilkuletnia 
podróż przez Europę w or-
szaku króla rzymskiego Zyg-

munta Luksemburczyka. Ludwik II został członkiem prestiżowego rycerskiego Zakonu Smoka 
powołanego do życia 12 grudnia 1408 roku przez ówczesnego króla węgierskiego, a później-
szego Cesarza Zygmunta Luksemburczyka. Członkiem Zakonu był między innymi król Polski 
Władysław II Jagiełło i Wielki Książę Litewski Witold. 

Liczne polowania i turnieje wpłynęły na decyzję księcia Ludwika II o powołaniu własnego 
zakonu rycerskiego. Podczas krótkiej przerwy między wyjazdami dnia 7 sierpnia A.D. 1413 
wystawiony został w Legnicy dokument fundacyjny Zakonu rycerskiego sygnowany przez księ-
cia legnickiego Wacława II, biskupa wrocławskiego, Ludwika II księcia legnicko-brzeskiego, 
Przemysława I księcia opawskiego, książąt oleśnickich Konrada IV Starszego i Konrada V Kąc-
kiego oraz Jana I księcia żagańskiego. Członkami Zakonu byli między innymi książę głogowski 
Henryk IX, margrabia brandenburski Jan IV Hohezollern, Hannus von Zedlitz Pan na zamku 
w Prochowicach, Mertin von Buzewoy Pan na zamku w Grodźcu, Heincze von Alczenaf – mar-
szałek dworu, Segmund von Pogrell Pan na zamku Owiesno, starosta księstwa świdnicko-ja-
worskiego, Nickiej von Kittelicz oraz wielu znamienitych rycerzy. Wielu z nich pochodziło ze 
starych śląskich rodów Bożywojów, Czedliczów, Pogorzeli, Kietliczów, Parchewiczów. Zakon 
przyjął nazwę „Rudenband” co w tłumaczeniu dr hab. Romualda Kaczmarka znaczy „Obro-
ża Psa Gończego” (Romuald Kaczmarek „Stowarzyszenie „Obroży Psa Gończego”. Z dziejów 
świeckich zakonów rycerskich na średniowiecznym Śląsku”). 

Dokument fundacyjny miał charakter statutu, odnalazł go i opublikował Hermann Mark-
graf w 1915 roku, tłumaczenia dokonał Jurgen Gretschel. Określał on, że odpowiednio do liczby 
sześciu książąt dzieli się zakon na sześć grup, z których każda liczyła po czterech „Starszych”. 
Członkowie Zakonu zobowiązani byli do pomocy stowarzyszonemu, który znalazł się w trud-
nej sytuacji i nie mógł z niej wybrnąć o własnych siłach. Stało się to szczególnie ważne w okresie 
wojen husyckich pustoszących ziemie śląskie.

W przypadkach sporów mogli oni się zwracać o ich rozwikłanie do księcia, będącego człon-
kiem Zakonu, uznając następnie jego wyrok bez sprzeciwu. W innym przypadku groziła kara 
pieniężna i utrata członkostwa. Podobne konsekwencje miano wyciągać wobec osób postępują-
cych niezgodnie z honorem.

Zakon corocznie w niedzielę po św. Marcinie (11 listopada) organizował turnieje rycerskie 
oraz polowania. Odbywały się one na przemian w Legnicy i w Zgorzelcu, ale możliwe też było 
ich organizowanie w innym miejscu. Czas turniejowy, obejmujący trzy dni, był też jedynym mo-
mentem w roku przewidzianym na przyjmowanie nowych członków, w tym także kobiet. Sta-

Walne Zebranie Zakonu w Zamku Grodziec, stoją od lewej Robert Szwed, 
Bogusław Więcek, Jerzy Jurkiewicz, Janusz Kozerski, Marta Kozerska, Kazi-
mierz Mazurowski i Marian Stachów



56 KULTURA ŁOWIECKA NR 103

tut Zakonu przewidywał 
roczne opłaty członkow-
skie. Z pierwszej rocznej 
opłaty miano ufundo-
wać wieczną mszę w le-
gnickiej kolegiacie pod 
wezwaniem Grobu Świę-
tego, natomiast w trakcie 
corocznych turniejów 
odprawiano przy udzia-
le wszystkich członków 
Zakonu uroczystą mszę 
świętą. Zakon corocz-
nie przeznaczał pewną 
sumę dla kościołów ma-
ryjnych (Franciszek Szafrański „Ludwik II Brzesko – Legnicki feudał Śląski z doby późnego 
średniowiecza”).

Dokument fundacyjny nakazywał noszenia orderu Zakonu „Rudenband”. Wobec niezacho-
wania się autentycznego orderu, jego wizerunku może dostarczyć ikonografia herbu księstwa 
legnicko-brzeskiego, zamieszczonego w herbarzu Konrada Grunenberga, ukończonym w 1483 
roku. Order stanowi tarcza herbu księstwa otoczona kolczastym łańcuchem z zawieszonym 
u dołu, w miejscu gdzie zwykle wisi order, czymś w rodzaju obrotowego karabinka smyczy. 
Insygnia Zakonu „Rudenband” umieszczone są na herbie księcia legnickiego Fryderyka I. Ko-
lejne wizerunki orderu widnieją na udostojnionych herbach Śląska i Dolnego Śląska z orderem 
rycerskiego Zakonu „Rudenband”. Herby zostały wykonane w roku 1842 i 1855 za czasów pa-
nowania Wilhelma Fryderyka IV, króla Prus, suwerena i wielkiego księcia Śląska, z dynastii 
Hohenzollernów. Aktualnie order Zakonu stanowi tarcza herbu księstwa legnicko-brzeskiego 
koliście otoczona obrożą, umieszczona na krzyżu maltańskim, zakończonym złotymi kulkami, 
emaliowanym na zielono i zwieńczonym mitrą.

Pies gończy był nieodłącznym towarzyszem rycerzy podczas polowań, ale również w czasie 
długotrwałych wypraw. Psy bojowe wyposażone w obroże z ostrzami siały postrach w szere-
gach wroga. Obroże psów gończych wyposażone w kolce wystające na zewnątrz broniły je przed 
atakami innych psów i wilków.

Zakon, podobnie jak obroża chroniąca psa, chronił swoich członków. Na płycie nagrobnej 
założyciela Zakonu księcia i pierwszego Wielkiego Mistrza, Wacława II biskupa wrocławskie-
go, przy figurze zmarłego umieszczono wykonane z brązu aplikacje przedstawiające parę psów 
gończych.

Ludwik II Brzeski, znany ze swych zamiłowań do podróży, goszczący na dworach europej-
skich i będący pod wpływem kultury rycersko-dworskiej, wysłał 16 marca 1416 roku francu-
skiego rzeźbiarza z projektem rozbudowy i dekoracji legnickich wież zamkowych. Podwyższo-
no do prawie pięćdziesięciometrowej wysokości i zaopatrzono w krenelaż wieżę św. Jadwigi. 
Odnowiono również znajdująca się tam komnatę świętej patronki Śląska i Piastów. Na szczycie 
wieży znalazło się miejsce pamięci najczcigodniejszej postaci Zamku Piastowskiego. Jacek Wit-
kowski w książce „Zielona komnata w wieży św. Jadwigi zamku książąt piastowskich w Legni-
cy” stwierdza, że koncept ten stanowił echo znanej z legend arturiańskich komnaty na szczycie 
zamku Karbonek, gdzie przechowywane były największe świętości Arturowego królestwa Lo-
gres – Święty Gral i Święta Włócznia. Zewnętrznie wieża została upodobniona do wież zamków 

Zakon na IX Kaczawskim Turnieju Sygnalistów Myśliwskich
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francuskich, jak królewski Luwr, czy zamki księcia Jana de Berry. Komnata na szczycie wieży 
św. Jadwigi była miejscem zgromadzeń rycerskiego Zakonu „Rudenband” (Aleksander Jankow-
ski „Średniowieczne malarstwo na Śląsku u progu reformacji”). Podobna do legnickiej komnaty 
jest okrągła komnata umieszczona na szczycie wieży królewskiego zamku Windsor. Była miej-
scem uroczystych zgromadzeń członków Bractwa Okrągłego Stołu Króla Artura, założonego 
przez króla Anglii Edwarda III, w 1348 roku. 

W rocznicę podpisania dokumentu fundacyjnego dnia 7 sierpnia A.D. 2011 w Lubinie mi-
łośnicy ponadczasowych wartości oraz tradycji rycerstwa i łowiectwa Janusz Kozerski, Robert 
Szwed i Marian Stachów postanowili przywrócić po prawie sześciu wiekach do życia Zakon 
„Obroża Psa Gończego”, którego idee i wartości po latach są nadal żywe. Zakon odnowili my-
śliwi, członkowie Oddziału Legnickiego im. Józefa Władysława Kobylańskiego Klubu Kolekcjo-
nera i Kultury Łowieckiej PZŁ. W działalności Zakonu obowiązuje reguła oparta na dokumen-
cie fundacyjnym z 1413 roku i na normach stowarzyszeń obecnie działających. Funkcjonowanie 
Zakonu określają także uchwały dorocznego zgromadzenia, które jest jego najwyższą władzą. 
Władzą wykonawczą jest Kapituła Zakonu i Komisja Rewizyjna, których kadencja trwa czte-
ry lata. Zakon, jako stowarzyszenie zwykłe został zarejestrowany przez Starostę Lubińskiego 
Tadeusza Kielana 26 sierpnia 2011 roku. Dwa dni później starosta podczas Nadodrzańskiego 
Festynu Łowieckiego w Rudnej, uroczyście wręczył założycielom dokument potwierdzający 
fakt utworzenia stowarzyszenia. 22 września 2012 roku na zamku w Grodźcu odbyło się Walne 
Zgromadzenia Członków Zakonu, które przyjęło statut i podjęło uchwałę o zarejestrowaniu 
stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, co nastąpiło 7 marca 2013 roku. Zakon posia-
da liczne insygnia, chorągiew z drzewcem nawiązującym do świętej włóczni, kielich symbolizu-
jący świętego grala, tarczę Zakonu, flagę Zakonu, płomień Zakonu – proporczyk przypinany do 
trąbki, miecz ceremonialny, order wielki Zakonu oraz fanfarę Wielkiego Mistrza. Myśliwi do 
mundurów zakładają zielony płaszcz ze złotym podbiciem oraz czarny biret z trzęsieniem i pió-
rami. Rekonstruktorzy występują w strojach historycznych i zielonych płaszczach z naszytym 
orderem. Dewiza Zakonu brzmi „Wspierać się w sprawach słusznych”.

Celem statutowym odnowionego w 2011 roku Zakonu „Obroża Psa Gończego” jest między 
innymi propagowanie kultury i wiedzy historycznej o Piastach Śląskich, propagowanie wielo-
wiekowych zwyczajów rycerskich, krzewienie kultury i tradycji łowieckich.

Zamki piastowskie stanowią wielką atrakcję ziem śląskich. Z pewnością miłe są św. Jerzemu 
i św. Hubertowi, więc warto, żeby zawitali do niego rycerze i myśliwi. Prowadzimy różne for-
my propagowania kultury łowieckiej. Założyciele reaktywowanego Zakonu „Obroża Psa Goń-
czego” współorganizowali Nadodrzański Festyn Myśliwski, przy wsparciu leśników, Oddziału 
Legnickiego im. Józefa Władysława Kobylańskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 
PZŁ, lubińskich kół łowieckich. Odbywał się on w ramach imprez łowieckich organizowanych 
na obszarze Sudeckiej Krainy Łowieckiej. W ramach festynu odbywały się konkursy sygnali-
stów „O miedziany sopel”, konkursy wabienia jeleni, pokazy psów myśliwskich, wystawy klubu 
kolekcjonera, konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci. Kulturę i tradycję łowiecką staramy 
się przybliżać naszemu społeczeństwu. Z inicjatywy członków Zakonu zorganizowano „Huber-
tusa Miedziowego”, wspólne polowanie lubińskich kół łowieckich, w swej uroczystej oprawie 
nawiązującej do historii średniowiecznej z udziałem rycerstwa. Członkowie Zakonu w stro-
jach paradnych uczestniczą w imprezach łowieckich, między innymi w „Hubertusie” organi-
zowanym na zamku w Kliczkowie, wystawach „Myśliwskie podróże przez cztery kontynenty” 
w Ławszowej, konkursach sygnalistów i wabiarzy, wystawach łowieckich i uroczystych mszach 
hubertowskich. 

1 czerwca 2013 roku na zamku w Grodźcu (w sieni palatium) odsłonięto tablicę upamiętnia-
jącą 600 rocznice podpisania dokumentu fundacyjnego. W uroczystości uczestniczyli zapro-
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szeni goście, licznie zebrane bractwa rycerskie, myśliwi oraz turyści. W 2014 roku w Złotoryi 
odbył się IX Kaczawski Konkurs Sygnalistów podczas którego członkowie Zakonu zorgani-
zowali wystawę prezentującą jego historię, insygnia, stare nuty z muzyką łowiecką i dworską, 
uczestnicy konkursu i licznie przybyli goście poznali historię Zakonu „Obroża Psa Gończego”. 
W 2015 roku odbył się pierwszy konkurs szlachetnej sztuki wabienia jelenia „O róg Zakonu 
Rudenband”.

30 września 2014 roku przypadł nam zaszczyt goszczenia w murach zamku znamienitych 
gości, członków Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Spotkanie miało niezwykły cha-
rakter, odbyło się w zamku założonym przez pierwszego Piasta Śląskiego Bolesława I Wysokie-
go, spotkali się członkowie dwóch zakonów założonych przez książąt piastowskich. Podczas 
spotkania wzajemnie przybliżyliśmy cele statutowe naszych zakonów, nasze osiągnięcia i pro-
blemy. Łączy nas wiele, a nic nie dzieli. Skupiamy pasjonatów historii i kultury łowieckiej, ra-
zem możemy realizować swoje cele statutowe. Działania Zakonu maja na celu podtrzymywanie 
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości ziem śląskich oraz rozwój świadomości narodowej 
i kulturowej. Myśliwi będący członkami Zakonu posiadają bogate kolekcje monet śląskich, wy-
dają medale upamiętniające Piastów Śląskich, aktywnie działają w Klubie Kolekcjonera i Kul-
tury Łowieckiej PZŁ.

Członkowie Zakonu „Obroża Psa Gończego” – Rudenband wspólnie z bractwami rycerski-
mi, KKiKŁ PZŁ organizują masowe imprezy na terenie zamków w Grodźcu i Prochowicach. 
Obok pokazów walk rycerskich, odbywają się występy zespołów grających muzykę dawną, te-
atrów średniowiecznych. W tym wyjątkowym klimacie łatwo prezentować kulturę i tradycje 
łowiecką, pokazy sokołów, trofea myśliwskie i zbiory kolekcjonerów. Na podzamczach w trady-
cyjny sposób biwakują rycerze wraz z rodzinami, liczne kramy oferują nie tylko wina i miody 
pitne, ale wszystko co średniowiecznemu społeczeństwu było potrzebne. W tej scenerii rycerze, 
myśliwi i licznie zgromadzeni turyści mogą wykazać się sprawnością strzelając z łuków i rzuca-
jąc oszczepami do tarcz z sylwetkami zwierząt. Wieczorami odbywają się wspólne biesiady na 
których serwowana jest dziczyzna. Tradycje rycerski, jeździeckie i łowieckie mają wspólna hi-
storię, które prezentowane wspólnie na terenie zamków piastowskich integrują różne środowi-
ska, nie zawsze przychylne myśliwym. Tego typu imprezy odbywają się cyklicznie przy dużym 
wsparciu władz lokalnych, sponsorów, z licznym zainteresowaniem społeczeństwa.

Na Miedziowym Hubertusie
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Minął wiek, odkąd „Rok Myśliwego” Włodzimierza Korsaka towarzyszy wielu pokoleniom pol-
skich myśliwych, myśliwym korzystającym z wiadomości spisanych na kartach książki ręką zna-
komitego znawcy zagadnień łowieckich. Wiadomości, które mimo upływu wieku w dużej mierze 
są nadal aktualne, po które dalej chętnie sięgamy. Gotowy rękopis dzieła wraz z teką własnoręcz-
nie wykonanych rysunków, młody i mało znany wówczas Korsak, przedstawił do oceny autorowi 
„Sobola i panny”, prosząc o napisanie przedmowy. Mistrz, początkowo sceptycznie nastawiony do 
przyniesionej pracy, pochłonął pozostawiony rękopis w ciągu jednej nocy, był pod wielkim wra-
żeniem przeczytanej lektury, co potwierdził tworząc największe i najkrótsze arcydzieło w swym 
życiu. Józef Weyssenhoff pisząc przedmowę do pierwszego wydania książki, w prostych płynących 
z głębi serca słowach, podniósł następcom poprzeczkę tak wysoko, że nikt w późniejszych rocz-
nicowych tekstach nie odważył się napisać nic więcej. Ja również pozwolę sobie zacytować słowa 
pisarza, które oddają najlepiej wartość dzieła: „Nikt mi przyjemniejszego nie mógł uczynić podarun-
ku, jak młody, a tak bardzo doświadczony autor „Roku Myśliwego”, który mi swą doskonałą pracę 
dał do przeczytania w rękopisie. - W ciągu ostatniego roku wojny nie dałem ani jednego strzału, nie 
widziałem kniei, nie zbudził mnie ani razu o świcie radosny sygnał polowania... - pisze w przedmo-
wie - …Dopiero ten duży tom, pełen ścisłej nauki i młodzieńczego zapału, przeniósł mnie w krainę 
dobrych wspomnień tak realnie, że mi pusty rok myśliwski, bodaj pierwszy taki od mego dzieciń-
stwa, napełnił wrażeniami, do których przywykłem. Zaszumiały lasy, zagrały psy gończe, odezwały 
się chóry głosów przyrody, odżywcze dla ciała i ducha, zapachniały upajająco dzikie porosty ziemi 
pierwotnej, których woń ma tylko jedną analogię - z zapachem włosów kochanki. Czytałem książkę 
powoli, marząc o młodości...” 

„Rok Myśliwego” nie jest zwykłym podręcznikiem łowiectwa, zawierającym suche technicz-
ne opisy poszczególnych gatunków zwierzyny, sposobów polowania, użytkowania broni i psów 
myśliwskich. Włodzimierz Korsak przelał na papier swe własne obserwacje i doświadczenia, któ-
re nabył podczas długich godzin samotnych wędrówek po kresowych kniejach, ale także nauki 
odebrane od swego mentora z lat dzieciństwa, leśnego samotnika z Puszczy Osyńskiej, Jundziłła. 
Na czym polega ponadczasowość dzieła Włodzimierza Korsaka? Zasadniczy wpływ mają trzy ele-
menty: przyjęty układ książki, język opisu i rysunki autora. Książkę ułożył w miesięcznym cyklu 
biologicznym, obejmującym rok, począwszy od miesiąca lipca. Miesiące są kolejnymi rozdziała-
mi, poprzedza je wklejony rysunek przedstawiający scenę zjawisk przyrody, związany z opisem 
zachodzących przemian w przyrodzie i polowaniu. W ten sposób z autorem tropimy zwierzynę, 
wędrując przez tekst, poznajemy roczny cykl życia przyrody. 

Włodzimierz Korsak zastosował w „Roku Myśliwego” styl prostej narracji, rzec by można po-
łączył gawędę przy ognisku o polowaniu z technicznym opisem zwierzyny, sposobami polowania, 
użytkowaniem broni. Ta prostota sprawia, że razem z autorem zagłębiamy się w tekst, czytając go 
jako swoiste opowiadanie o wędrówce z plecakiem po dzikich ostępach, od czasu do czasu polując, 
poznajemy gatunki zwierząt i zjawiska zachodzące w przyrodzie na przestrzeni roku. Bratamy się 
z przyrodą, która „…dzika z punktu widzenia kultury ludzkiej – mądrzejsza jest od wszystkich dzieł 
ludzkich”… Weyssenhoff. Ten barwny język opisu, pozbawiony fikcji, sprawił, że po dzieło Korsaka 
sięgali ludzie nie związani z myślistwem.

Istotnym elementem dzieła są własnoręcznie wykonane przez autora rysunki. Wykonał je 
czarnym tuszem na brystolu, piórkiem, stosując delikatną kreskę, cieniowanie szrafem, uzysku-
jąc głębię obrazu. Oprócz dwunastu rysunków na osobnych kartach, znajduje się wiele rysunków 
zwierząt, ptaków, akcesoriów, broni, sposobów polowań. Delikatne winiety i inicjały liter, wprowa-
dzają nas w tematykę opisów życia przyrody, zastosowane finaliki dają chwilę wytchnienia i czas 

SETNA ROCZNICA WYDANIA 
„ROKU MYŚLIWEGO”
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na przemyślenia, nad przeczytanym tekstem. W tekście napotykamy, bardzo rzadkie, graficzne 
przedstawienie głosów zwierzyny, bardzo pomocne w zrozumieniu tekstu: odróżnienie wycia ba-
siora i wadery, głos tokowy jarząbka, bekasa. Weyssenhoff w swej przedmowie zawarł to, tak barw-
nie, doceniając jako pierwszy wybitne zdolności rysunkowe autora, że nie sposób tych słów po-
minąć: „…Nie widziałem polskich ilustracji do dzieła przyrodniczego lub myśliwskiego, które by tak 
żywo przypominały mi osobiste moje spostrzeżenia leśne i polne. Kształty czworonoga w ruchu lub 
ptaka w locie uchwycone są zawsze bez zarzutu, akcesoria zaś tych drobnych obrazków, wykonane 
zwykle w kilku pociągnięciach pióra, imponują nieomylnością. Ptaka spotykam tu zawsze na takim 

sęku, wśród takiego układu gałęzi lub roślinności przyziemnej, 
jak je widziałem tu i ówdzie na ziemiach polsko-litewskich; 
około przemykającego zwierza majaczą mi znane przesmyki, 

ostępy i knieje. Czasem nawet 
ten wybitny rysownik wywo-
ła swą magią prostych kresek 
wrażenie pogody, bardzo zaś 
często — barwy. Nigdzie styli-
zowania — wszędzie prawda. 
Nigdzie blagi lub chwiejności — 
wszędzie studium i uchwycenie 
przyrody na gorącym.... tropie. 
W te śliczne rysunki trzeba się 
uważnie wpatrzeć; nie od rzeczy 
też jest, oceniając je, znać się 
na sztuce plastycznej i na my-
ślistwie. Pospolitemu bowiem 

oglądaczowi obrazków mogłyby 
się one wydać kreślonymi od niechcenia 
z powodu swej bezpretensjonalności do 
„wielkiej” sztuki. — Nie — to są rysunki 
skromne ze świadomej woli ich wyko-
nawcy, ale nic nie mające wspólnego 
z pospolitością. Życzyć tylko należy, aby 
reprodukcje w wydaniu uroniły jak naj-
mniej z  ich sumienności i wdzięku... . 

Historia powstania książki 
Podczas powrotu z wyprawy w góry Darwazu i Hindukuszu z dyrektorem muzeum Bilkiewi-

czem, w Rosji wybuchła rewolucja, zawierucha wojenna zatrzymała Korsaka na Kaukazie. W cza-
sie zimy 1917 - 1918 roku spędzonej w Aschabadzie rozpoczął pracę nad podręcznikiem łowiec-
kim zatytułowanym „Rok Myśliwego”, z 250 rysunkami autora. Z niedokończonym rękopisem, 
w lutym wyjechał do Anińska, ostrzeżony przez włościan musiał z niego uciekać przed represjami 
bolszewików. Wyjechał w sierpniu 1918 roku, przez Rzeczycę dotarł do Warszawy, tam ukończył 
książkę i oddał do recenzji Józefowi Weyssenhoffowi. Po otrzymaniu wspaniałej przedmowy Jó-
zefa Weyssenhoffa, z końcem 1919 roku złożył pracę w Warszawskim Wydawnictwie Gebethnera 
i Wolffa, gdzie przeleżała ponad rok. Rozgoryczony wycofał rękopisy i oddał w drugiej połowie 
roku 1921, poznańskiej firmie wydawniczej Niemierkiewicza i Rzepeckiego. Książka znalazła się 
w planie wydawniczym na 1922 rok, jednak z nieznanych przyczyn przyśpieszono jej druk, który 
ukończono na początku grudnia 1921 roku i jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trafiła 
do księgarń. Pierwszy nakład „Roku Myśliwego” wydano w liczbie sześciu tysięcy egzemplarzy. 
Rozszedł się błyskawicznie, entuzjastycznie przyjęty przez czytelników. 

Słonka na ciągu w miesiącu kwietniu, inicjał litery Z z wilkami podczas pełni

Finalik na zakończenie rozdziału z upolowanym głuszcem na toku
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Historia wydawnicza książki 
W zbiorach bibliofilskich z okresu międzywojennego znajdujemy egzemplarze „Roku Myśliwe-

go”, zasadniczo różniące się zewnętrznie pod względem wydawniczym między sobą. Ich wspólną 
cechą jest zawartość środka książki wraz ze stroną tytułową, na której widnieje ten sam rok wyda-
nia - 1922. Z posiadanych w moich zbiorach egzemplarzy wynika, że pierwsze wydanie złożone jest 
z dwóch odmiennych książek, różniących się wyglądem oprawy i fakturą płótna okładki. Pierw-
szy, wydany ekskluzywnie w twardej zielonej oprawie, wysokości 26,2 cm. Na pierwszej stronie 
okładki złocona bordiura geometryczna, złożona z dwóch prostokątów, w górnym złocony napis 
Włodzimierz Korsak Rok Myśliwego, w dolnym rysunek wilków, w zimowym rojście. Pod bordiu-
rą wytłoczony napis introligatorni: Przesławski i Cierniak Poznań. Na grzbiecie książki u góry wy-
tłoczony złocony napis W Korsak, pośrodku Rok Myśliwego, poniżej eliptyczny ozdobnik i u dołu 
napis Poznań. Wyklejki seledynowe. Tył okładki bez oznaczeń. 

Drugi, wydany mniej okazale, okładka twarda zielona, wysokości 26,0 cm. Na pierwszej stronie 
okładki jedynie złocone napisy, u góry z lewej Włodzimierz Korsak, u dołu z prawej Rok Myśli-
wego. Na grzbiecie u góry złocony napis W Korsak, pośrodku Rok Myśliwego, brak ozdobnika 
i u dołu napis Poznań. Wyklejki barwne, przed stroną tytułową dodany rysunek wilków w zimo-
wym rojście z tytułem i nazwiskiem autora. Na tylnej okładce u dołu wytłoczony napis introliga-
torni: Przesławski i Cierniak 
Poznań. 

Z uwagi na duże zaintere-
sowanie książką, która szybko 
zniknęła z półek księgarskich, 
pojawiło się przypuszczalnie 
w roku 1922 lub 1923 drugie 
i trzecie wydanie, złożone 
z  dwóch odmiennych egzem-
plarzy, różniących się wyglą-
dem i fakturą płótna okładki. 

Drugie wydanie zbliżone 
jest wyglądem do pierwsze-
go wydania ekskluzywnego, 
lecz mniejsze, wysokości 26,0 
cm. Na pierwszej stronie okładki złocona bordiura geometryczna, złożona z dwóch prostokątów, 
w górnym złocony napis Włodzimierz Korsak Rok Myśliwego, w dolnym czysty. Na grzbiecie zło-
cenia: u góry napis W Korsak, pośrodku Rok Myśliwego, poniżej eliptyczny ozdobnik i u dołu 
napis Poznań. Wyklejki barwne. Na tyle okładki pośrodku wytłoczona otwarta księga, na karcie 
z lewej symbol introligatorni, z prawej napis Przesławski i Cierniak Poznań, Introligatornia Fabr. 
Kartonów.

Trzecie wydanie ekskluzywne w twardej zielonej oprawie, wysokości 26,2 cm. Na pierwszej 
stronie okładki złocona bordiura figuralna, złożona z trzech prostokątów, w górnym złocony napis 
Włodzimierz Korsak, w środkowym rysunek wilków w zimowym rojście, w dolnym Rok Myśli-
wego. Wyklejki szaro zielone. Na grzbiecie tłoczone złocenie: u góry napis Korsak Rok Myśliwego, 
u dołu ozdobnik w kształcie motyla. Na tylnej stronie okładki wytłoczona bordiura jak na przed-
niej, lecz brak jest złocenia. W dolnym prostokącie wytłoczony napis Poradnik Gospodarski – Po-
znań. Nakład wydany staraniem wydawnictwa Poradnika Gospodarskiego. 

Podczas poszukiwań natrafiłem w bibliotece ZG PZŁ na niemal identyczny egzemplarz w opra-
wie twardej płóciennej, w kolorze granatowym. Pierwsza strona okładki nie różni się od wydania 
trzeciego, z tyłu na okładce w prostokącie środkowym bordiury widnieje wytłoczony znak drukar-
ni rolniczej, a w dolnym prostokącie wytłoczono napis: Introligatornia Roln. Drukarni w Pozna-
niu. W zapisach brak jest informacji o nakładach wydanych książek, poza pierwszym wydaniem. 

Okładki pierwszego wydania, z prawej wydanie ekskluzywne, z lewej podsta-
wowe, fot. Henryk Leśniak
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W okresie powojennym 
dzieło wielkiego przyrodni-
ka popadło w zapomnienie. 
Zmiana orientacji politycznej, 
nowe władze w Polsce, nie 
dopuszczały do głosu warto-
ści kultywowanych w II Rze-
czypospolitej, jakimi w życiu 
kierował się Włodzimierz 
Korsak. „Rok Myśliwego” na 
swych kartach zawiera drobny 
element, inicjał litery R pierw-
szego rozdziału z mapą Polski, 
który w istotny sposób zawa-
żył na późniejszym zakazie 

wznawiania książki.
Pierwsze powojenne wydanie 

ukazało się na początku lat osiem-
dziesiątych, jest kopią oryginału, 
w twardej oprawie, w oklejce brą-
zowej skóropodobnej, wyklejki 
białe, wysokości 25,2 cm. Jest to 
wydanie kolekcjonerskie drugie-
go obiegu. Brak jest jakichkolwiek 
oznaczeń na okładce. Kopię wy-
konano na podstawie egzemplarza 

pochodzącego z biblioteki zielonogórskiej. Drugie wydanie pochodzi z wydanej kolekcji literatury 
łowieckiej Wydawnictwa Arte-
mix w Warszawie z roku 2006, 
wysokości 21,7 cm, z przed-
mową Janusza Sikorskiego. 
Oprawa twarda, lakierowana, 
wyklejki białe, stron 410. Jest 
wersją uboższą od oryginału, 
brakuje części winiet rysun-
kowych i wprowadzających 
w  tekst rysunków inicjałów na 
początku rozdziałów. 

Spośród wszystkich wyda-
nych egzemplarzy najbardziej 
cenione są książki, które ukaza-
ły się w okresie międzywojen-
nym, w oryginalnej oprawie. 
Sam posiadam ich kilka z racji zamiłowania do twórczości Włodzimierza Korsaka, często sięgam 
po książkę by poczuć klimat dawnych polowań na Kresach. Dziś, po upływie 100 lat, możemy 
z całą stanowczością stwierdzić, że jeszcze dotąd żadna książka nie wywarła tak pozytywnego 
i ogromnego wpływu na rozwój polskiego łowiectwa, jak „Rok Myśliwego”. I dlatego dzisiaj w roku 
jubileuszu, warto poświęcić wzmiankę w prasie o historii wielkiego dzieła Włodzimierza Korsaka. 

Henryk Leśniak – Oddział Gorzowski KKiKŁ PZŁ

Oprawa kopii oryginału z lat 80 ubiegłego wieku i współczesne wydanie 
„Roku Myśliwego”, fot. Henryk Leśniak 

Drugie i trzecie wydanie „Roku Myśliwego”, fot. Henryk Leśniak

Radość i nadzieję z odzyskanej po latach niepodległości okazywano w 
różny sposób, lecz nikt nie przypuszczał, że w niedługim czasie będzie za to 
szykanowany
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Na kolejną z cyklu 
rozmowę z twórcami 
kultury łowieckiej 9 
grudnia 2021 roku do 
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Lanckoronie 
zaprosiłem tym razem 
myśliwego - poetę Hen-
ryka Chwalińskiego.

Spotkanie zbiegło się z promocją mo-
nografii miejscowego Koła Łowieckiego 
„Myśliwiec”, którą opracowałem z okazji 
40 lecia założenia koła.

Witając gości przeczytałem zebranym 
jedne ze świątecznych życzeń, jakie rok-
rocznie otrzymuję od Henryka. Te piękne 
jakże poetyckie teksty, najlepiej zilustrowa-
ły moją tezę, że poetą trzeba się urodzić, że 
trzeba mieć tą specjalną wrażliwość.

W trakcie wieczoru Henryk czytając 
swoje utwory pokazał to dobitnie. Wszak 
jego wiersze to krótkie opowieści o tym, co 
my myśliwi obserwujemy i przeżywamy na 
co dzień, w czasie naszych pobytów w ło-

wisku, ale dopiero ukazane nam słowami poety, nabrały innych barw. Nic więc dziwnego, że 
licznie zebrani, co raz gromkimi brawami nagradzali autora.

NOCNE ROZMYŚLANIA
Idę po mchu miękkim cicho i powoli
Granatowym szalem nocy otulony
Zapach liści czuję w powietrzu wilgotnym,
Stary jesion skrzypi wiatrem poruszony.

 Świerkowa gałązka uderza po twarzy-
 Rozgryzam bezmyślnie jej igły zielone,
 Gorzki smak żywicy szczypie ostro w język,
 Usiłuję zebrać myśli roztargnione.

Sosny się kołyszą sennie i leniwie,
Przestraszony puszczyk z krzykiem z drzewa sfruwa.
Dłoń lekko zanurzam w wilgotne igliwie,
Szarą rzeczywistość od siebie odsuwam.

LANCKOROŃSKIE SPOTKANIE 
Z POETĄ HENRYKIEM CHWALIŃSKIM

Marek P. Krzemień
 Oddział Galicyjski

KKiKŁ PZŁ



64 KULTURA ŁOWIECKA NR 103

 Rozgwieżdżone niebo nad drzew konarami
 O szczęściu wyzwala intymne marzenia, 
 Szmer i ruch najmniejszy, chłodny wiatru powiew,
 Łapczywie odbieram zmysłowe wrażenia.

Przenikam we wszystko co mnie tu otacza,
Wszechmocnej Natury poddanym się czuję.
Byłem, jestem, będę i chce mi się krzyczeć,
Że człowiek choć kruchy – też w niej egzystuje!

Henryk Chwaliński, to nie tylko myśliwy - poeta, ale także Wielki Mistrz Zakonu Kawale-
rów Orderu Złotego Jelenia piątej Kapituły Zakonu (2017-2022), nic za tym dziwnego, że wśród 
jego wierszy znalazł się i taki, w którym w poetyckiej konwencji przybliżył zebranym, czym jest 

ten założony 23 sierpnia 1672 roku, 
przez ostatniego Piasta Księcia Jerzego 
Wilhelma myśliwski Zakon. Zakon, 
który z mojej inicjatywy właśnie tutaj 
w Lanckoronie, 23 sierpnia 1998 roku 
został reaktywowany. Wiersz ten wraz 
z dedykacją autor podarował mi na za-
kończenie spotkania.

Po wieczorze autorskim gospoda-
rze spotkania członkowie Koła Ło-
wieckiego „Myśliwiec” oraz Galicyj-
skiego Oddziału Klubu Kolekcjonera 
i Kultury Łowieckiej PZŁ zaprosili 
wszystkich gości do oglądnięcia wy-
stawy kolekcjonerskiej oraz na skrom-
ny poczęstunek dziczyzną.

Uczestnicy spotkania „O kulturze łowieckiej z jej twórcami”, fot. Magdalena Langer

Henryk Chwaliński recytuje wiersz, fot. Magdalena Langer



65KULTURA ŁOWIECKA NR 103

Uroczyste obchody święta na- szego patrona Św. Huberta w kole 
„Myśliwiec” w Lanckoronie mia- ły szczególny charakter, jako że 
związane były z jubileuszem 40 le- cia istnienia koła. Rozpoczęliśmy je 
mszą świętą hubertowską, podczas której, celebrujący ją ksiądz Andrzej 
Gawenda proboszcz izdebnickiej pa- rafii, poświęcił kielich, który ku czci 
św. Huberta ufundowali: członek ho- norowy PZŁ Marek Piotr Krzemień 
oraz prezes Galicyjskiego Oddziału Klubu Kolekcjonera i Kultury Ło-
wieckiej PZŁ z siedzibą w Lanckoro- nie - Bogdan Kowalcze.

Myślę, że w tym miejscu warto kilka słów powiedzieć o genezie jego 
powstania. Otóż pewnego razu, pi- jąc kawę po polowaniu na bażanty, 
Marek Kubis pokazał mi frag- menty drewna z drzewa oliwko-
wego, które przywiózł z Jerozoli- my i z którego miał zamiar wyko-
nać kielich mszalny do kościółka na wodzie w Ojcowie. Zapytałem 
go wtedy czy nie mógłby zamówić takiego kielicha także dla mnie, 
jako że chciałbym poświęcić go św. Hubertowi, aby stanowił on skrom-
ny wkład do jakże bogatego kultu na- szego patrona. Odparł, że o ile starczy 
drewna to chętnie. Jak się wkrótce miało okazać drewna starczyło i wówczas zaproponowałem 
Bogdanowi Kowalcze abyśmy wspólnie, jako członkowie Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ, 
kielich ten ufundowali. Tak się też stało i piękny kielich stanął na polowym ołtarzu podczas 
wspomnianej powyżej uroczystości. 

Na koniec pragnę jeszcze kilka słów napisać o samym drewnie oliwkowym oraz o twór-
cach kielicha. Otóż jak już wspomniałem drewno z drzewa oliwnego, przywiózł z Ziemi Świętej 
Marek Kubis, który opiekował się tam ogrodami Francuskiej Szkoły Biblijnej i Archeologicznej 
w Jerozolimie, prowadzonej przez ojców Dominikanów. Ten jeden, z trzech tego typu uniwersy-
tetów na świecie, został założony w 1890 roku. Zajmuje się on badaniami biblijnymi, szczególnie 
w  zakresie archeologii i egzegezy biblijnej. Tam też powstała znana na całym świecie „Biblia 
Jerozolimska”- pierwszy w Kościele rzymskokatolickim nowoczesny przekład Pisma Świętego.

Drzewo oliwne, które w Palestynie, uważanej za ojczyznę oliwki, uprawiane jest od 6000 lat, 
a sama oliwka, to jedna z siedmiu roślin wymienionych Księdze Powtórzonego Prawa. Ogrody 
oliwne w Ziemi Świętej stanowią zaś najbardziej charakterystyczny element krajobrazu Izraela. 
Warto też wspomnieć, że w jednym z takich ogrodów, wraz ze swoimi uczniami, modlił się 
Chrystus. 

W Biblii oliwka wymieniona jest aż 138 razy, począwszy od Księgi Rodzaju,  aż po Apoka-
lipsę św. Jana, co najlepiej świadczy o jej wielkim znaczeniu w czasach biblijnych. Była ona też 
jedną z kilku roślin obiecanych Żydom w Ziemi Obiecanej: „...Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do 
ziemi pięknej, ... do ziemi oliwek, oliwy i miodu.” 

Drewno oliwkowe od wieków było cenne i wytrzymałe, zostało ono między innymi użyte 
przy budowie świątyni Salomona.

Oliwka, to wiecznie zielone drzewo osiągające wysokość do 12 metrów jest rośliną długo-
wieczną, może żyć nawet 1000 lat, (niektóre źródła podają, że nawet ponad 2000 lat). Tak czy 
owak, ponieważ po jej ścięciu z pnia łatwo tworzą się odrosty powstające z pąków śpiących, to 
mogło się tak zdarzyć, że drewno oliwkowe przywiezione z Ziemi Świętej przez Marka Kubisa 
pamięta czasy Chrystusa.

Z tegoż to drewna Jacek Wilk wykonał wszystkie części drewniane zarówno kielicha jak 
i pateny, natomiast drykier Mirosław Szczałba części metalowe, które pozłocili Lesław Świątek 
oraz Jarosław Sender. Na koniec wspomniany już Jacek Wilk wszystko zmontował w piękną 
i oryginalną całość.

 Marek Piotr Krzemień – Oddział Galicyjski KKiKŁ PZŁ

KIELICH ŚWIĘTEGO HUBERTA
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Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Zako-
nu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, 14 stycznia 2022 roku w Zamku w Brzegu, Wielkim 
Mistrzem Zakonu został wybrany Jacek Sakowicz a Wielkim Łowczym Ryszard Ziemblicki. 

W ZAKONIE KAWALERÓW 
ORDERU ZŁOTEGO JELENIA

Medale Bene Merenti otrzymali Tadeusz Ryczaj - 
pierwszy z prawej i Józef Nicpoń, wręczyli je Leszek 
Krawczyk - pierwszy z lewej i Henryk Chwaliński, 
fot. Magda Langer

Nowo wybrany Wielki Mistrz Zakonu Jacek Sakowicz - pośrod-
ku oraz od lewej: Eugeniusz Gwiazdowski, Henryk Chwaliński, 
Tadeusz Ryczaj i Leszek Walenda, fot. Magda Langer

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo -Wyborczego Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jele-
nia 14 stycznia 2022 roku w Zamku w Brzegu, fot. Janusz Siek

Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia przed Zamkiem w Brzegu, fot. Magda Langer
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W Kapitule Zakonu na-
dal działają Marszałek 
Eugeniusz Gwiazdow-
ski i Kanclerz Tadeusz 
Ryczaj.

Następnego dnia ka-
walerowie i oficerowie 
Zakonu wzięli udział 
w  tradycyjnych Zawo-
dach w strzelaniu do 
„Tarczy Złotego Jelenia”. 
Rywalizacja była bar-
dzo wyrównana, wszy-

scy „upolowali” „Złotego Jelenia”, różnice 
w  przestrzelinach były minimalne. Zwycię-
żył Leszek Walenda, drugi był Eugeniusz 
Gwiazdowski, trzeci Jacek Seniów. Leszek 
Walenda triumfował również 15 stycznia 
2022 roku, został Królem Łowów Zakonu, 
które odbyły się w okolicach Złotówka. Pięk-
ne medale otrzymali również Zakonnicy-
-członkowie KKiKŁ PZŁ: Maciej Bogdański 
i Arkadiusz Hnyluch – vice Królowie Łowów 
i Stanisław Ostański – Król Pudlarzy.

W dniach od 4 do 6 lutego 2022 roku prze-
bywaliśmy na Podlasiu w Czarnej Białostoc-

kiej i Czarnej Wsi Kościelnej, gdzie spotkaliśmy się aby przekazać dokumentację „starego” Wiel-
kiego Mistrza Zakonu Henryka Chwalińskiego dla „nowego” Wielkiego Mistrza Zakonu Jacka 
Sakowicza. W przekazaniu tym uczestniczyli też, Marszałek Zakonu Eugeniusz Gwiazdowski 
i dwaj członkowie Komisji Rewizyjnej Zakonu Kawalerowie Stanisław Ostański i Janusz Siek. 
W Nadleśnictwie Czarna Białostocka byliśmy gośćmi nadleśniczego Janusza Samociuka, gdzie 
wspólnie z przedstawicielami tego nadleśnictwa, członkami Towarzystwa Miłośników Czarnej 
Białostockiej i Okolic, tamtejszych samorządowców i społeczników dyskutowaliśmy o przygo-
towaniach do jubileuszowych XV Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej. Mówili-
śmy o udziale Zakonu w Międzynarodowym Seminarium Naukowym podczas tych Spotkań 
oraz o wzbogaceniu wystroju Kościoła pw. Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej. Zwiedzili-
śmy tu bardzo ciekawe wystawy w Ośrodku Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Czarna Białostocka, 
gdzie zapoznaliśmy się 
z historią tamtejszego 
leśnictwa, obejrzeliśmy 
ekspozycje poświęcone 
wykorzystaniu drewna, 
kłusownictwu, a nawet 
bimbrownictwu.

Janusz Siek
Oddział Roztoczański 
KKiKŁ PZŁ

Kawalerowie i oficerowie biorący udział w Zawodach w strzelaniu do „Tarczy Złotego 
Jelenia”, fot. Magda Langer

Królowie Łowów Zakonu z profesorem Józefem Nicponiem - 
drugi od lewej, fot. Magda Langer

Uczestnicy spotkania w Nadleśnictwie Czarna Białostocka na wspólnej fotografii, 
fot. Liliana Keller 
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Poza stolicą Węgier, w kilkunastu miastach i muzeach łowieckich, 
np. w: Hatvan, Keszthely, Vásárosnamény, Gödöllő, Pécs, przygoto-
wano imprezy i wystawy korespondujące z budapesztańską „One Wit 
Naturę”, która prezentowana była od 29 września do 14 października 
2021 roku (patrz Kultura Łowiecka nr 101-102).

Zachęceni ulotkami reklamującymi wyjątkowość węgierskich te-
renowych ekspozycji muzealnych przygotowanych w nowych aranża-
cjach wystawienniczych, wyruszyliśmy w gronie członków Oddziału 
Poznańskiego KKiKŁ PZŁ, znawców kultury i literatury łowieckiej, 
profesorów Aleksandry Matulewskiej, Dariusza J. Gwiazdowicza i dr. Stefana Federa do Mu-

zeum Pałacowego Helikon w Keszthely nad 
Balatonem. Było co oglądać. Kompozycje 
(dioramy) spreparowanej fauny łownej uka-
zanej w typowym dla niej środowisku są uni-
katowe w skali europejskiej. Muzeum szczyci 
się też ekspozycjami historycznymi ukazują-
cymi rozwój technik łowieckich od paleolitu 
począwszy oraz zabytkami dokumentującymi 
kulturowe dziedzictwo węgierskich myśli-
wych. Muzeum w Keszthely jest jedną z kilku 
placówek kultury posiadających duże kolekcje 
trofeów afrykańskich i azjatyckich, otrzyma-
nych w darze od wybitnych myśliwych.

Chciałbym zwrócić uwagę czytelników 
na dwa unikalne przedmioty, nagrody – ra-
rytasy, których zdobycie spędza sen z powiek 

myśliwym bogatego zachodniego świata, a dla przeciętnych posiadaczy 
dwururek pozostaje w sferze marzeń. Można je podziwiać w  Muzeum 
Helikon w Keszthely.

Laureatem wspomnianych wyróżnień jest wybitny myśliwy węgierski 
Bela Hidvegi. Pierwszą z nich „Nagrodę Conklina” utworzono dla uczcze-
nia pamięci doktora medycyny Jamesa E. Conklina (1926-2001), znako-
mitego sportowca, etycznego myśliwego, propagatora ochrony przyrody.

„Conklin Avard” przyznaje jury raz w roku, tylko jednemu, naj-
wytrwalszemu łowcy, który poluje etycznie, tradycyjnymi metodami, 
w  najtrudniejszych warunkach, bez stosowania nowoczesnych technik, 
z zachowaniem zasad ochrony przyrody. Poluje, jak niegdyś Conklin, 
w  najtrudniejszych łowiskach świata, bez mapy, samotnie pokonując 
wszelkie trudności napotkane po drodze. Nagrodą, oprócz dyplomu, jest 
rzeźba symbolicznie ukazująca trud samotnego polowania.

James Conklin zauroczony naturą stał się jednym z największych 
obrońców etycznych polowań i propagatorem ochrony przyrody. Rodzina 
i przyjaciele oprócz „Conklin Avard” utworzyli fundację wspomagającą 

BOGACTWO KULTUROWE 
WĘGIERSKIEGO ŁOWIECTWA

NA MARGINESIE WYSTAWY „ONE WITH NATURE”. 
BUDAPESZT 2021

Krzysztof Mielnikiewicz 
Oddział Warszawski 

i Rzeszowski KKiKŁ PZŁ

Dyplom „Super Szlema” i statuetka nagrody Conklina dla 
Beli Hidvegi, przyznanej w 2021 roku

Statua „Pantheonu” dla 
Bela Hidvegi przyznana 
w 2016 roku
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najciekawsze projekty 
ochrony przyrody.

Na zakończenie 
życiowej kariery my-
śliwskiej Bela Hidvegi 
otrzymał też, a w zasa-
dzie zdobył, prestiżową 
nagrodę PANTHEON 
przyznawaną „najlep-
szym z najlepszych”, 
zdobywcom trofeów 

zwierzyny grubej. 
Nagroda ta, przyznana została po raz pierwszy na konwencji Grand Slam Club Ovis (GSCO) 

i Safari Club International (SCI) w 2013 roku. 
Wejście do „Pantheonu” zajmuje myśliwemu niemal całe życie. Trzeba upolować i otrzymać 

nagrody kilku „Wielkich Szlemów” (Super slam), na przykład za zdobycie medalowych trofe-
ów wszystkich gatunków dzikich owiec i kóz na kontynentach świata, legitymować się innymi 
nagrodami, między innymi SCI „World Conservation and Hunting Award”. Warunkiem jej 
otrzymania jest pozyskanie trofeów najwyższej klasy (poziom diamentowy) niemal wszystkich 
gatunków trofeowej zwierzyny świata. 

„Pantheon” dla przeciętnego członka PZŁ, to myśliwskie „science fiction”. Ale świat się 
zmienia na naszych oczach, przybywa milionerów, więc życzę szczerze prawdziwych przygód 

Nowy budynek muzeum i jego otoczenie
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myśliwskich, zwieńczonych 
wpisaniem na prestiżową li-
stę członków „Pantheonu” 
i  otrzymaniem wyjątkowego 
„trofeum” – przepięknej sta-
tuy.

W drodze powrotnej, ja-
dąc przez Małopolskę, sko-
rzystaliśmy z gościnności 
kolegi klubowego Bogdana 
Kowalcze i przyjęliśmy za-
proszenie do zwiedzenia jego 
zbiorów oraz wystawy „My-
śliwska sztuka użytkowa”, 
urządzonej w Małopolskim 
Centrum Kultury Łowiec-
kiej na Zamku Królewskim 
w   Niepołomicach. Na ekspozycję złożyły się maleńkie fragmenty przeogromnych zbiorów 
metaloplastyki Bogdana Kowalcze, porcelany Zdzisława Korzekwy i malarstwa gabinetowego 
z kolekcji Romana Badowskiego. Preparaty zwierzyny ze zbiorów muzeum niepołomickiego 
dodały uroku wnętrzom wystawowym. W październiku, wystawę zastąpiła kolejna, przygoto-
wana z okazji 50-lecia Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

Z wizytą u Bogdana Kowalcze, od prawej prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, Bogdan 
Kowalcze, prof. Aleksandra Matulewska, dr Stefan Feder, Krzysztof Mielnikie-
wicz

Ze swoich zbiorów dzieł graficznych autorstwa znakomitych europejskich, w tym polskich 
twórców tej szlachetnej dziedziny sztuk plastycznych powstałych z inspiracji łowiectwa, wpi-
sanego w dzieje intelektualnego, kulturowego i cywilizacyjnego rozwoju człowieka, największą 
estymą darzę te, które w poetyckiej, sugestywnej, emocjonalnej formie przedstawiają tę działal-
ność ludzką. Wymogi te spełniają mity powstałe w antycznej Grecji - państwie, którego dorobek 
cywilizacyjny, kulturowy, na przestrzeni następujących po sobie artystycznych epok do czasów 
współczesnych - stał się zasadniczym fundamentem, na którym zbudowane zostało poczucie toż-
samości i wspólnoty kulturowej, wśród wszystkich europejskich nacji. Na przestrzeni mijające-
go czasu, w każdej epoce część artystyczno-intelektualnych elit, w swoim rozumieniu porządku 
świata i egzystencjalnych konfliktów wpisanych w istotę ludzkiego życia opierało się na mitologii 
antycznej – greckiej i rzymskiej. Źródłem wiedzy o ogromnym bogactwie wartości intelektual-
nych zawartych w mitach antycznych był i jest poetycki dorobek najwybitniejszego rzymskiego 
poety, tworzącego w okresie rządów cesarza Oktawiana Augusta – Owidiusza - autora ponadcza-
sowego epickiego poematu, powstałego w latach od 2 – 8 roku n.e., zatytułowanego „Metamorfo-
zy” („Przemiany”), złożonego z 15 ksiąg, zawierających 250 mitów. Spośród nich, najbardziej zna-
nymi w kulturze europejskiej na przestrzeni mijającego czasu, stały się mity zawarte w księgach 
od XI – XV, w tym związane również z Apollo (Apollinem) i Kyparissosem (Cyparisem).

ANTYCZNY MIT O APOLLINIE 
I CYPARISIE (KYPARISSOSIE)

INSPIRACJĄ TWÓRCZĄ DLA ANIMATORÓW SZTUKI 
GRAFICZNEJ NA PRZESTRZENI MIJAJĄCYCH WIEKÓW

 - OD ŚREDNIOWIECZA DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH
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Apollo w mitologii greckiej przedstawiony jest 
jako syn Zeusa (boga bogów) i tytanidy Leto (La-
tony) - bóg piękna, światła, życia i śmierci, patron 
sztuki i przewodnik muz, zamieszkały na szczy-
cie góry Parnas w Deltach, skąd zsyłał natchnie-
nie twórcze na wybrańców bogów – animatorów 
wszystkich dziedzin sztuki, obdarzonych talen-
tem, artystyczną wrażliwością, bogatą kreatywną 
wyobraźnią. Mitologia obdarzyła go wyjątkową 
męską urodą, znakomitą, wysmukłą sylwetką 
ciała. Przebieg jego życia przepełniła licznymi ro-
mansami, w  tym także z mężczyznami - między 
innymi z Kyparissosem, synem Telefosa z wyspy 
Kesos, położonej w  archipelagu Cykad. Apollo, 
w  dowód głębokiego uczucia jakim darzył mło-
dzieńca, podarował mu jelenia ze złotym porożem, 
który został otoczony przez niego troskliwą opie-
ką. Zwierzę w  krótkim czasie zaczęło okazywać 
Kyparissosowi głębokie przywiązanie, stało się 
jego ulubieńcem. Pewnego dnia młodzieniec udał 
się na polowanie, w czasie którego oddał strzał 
z  łuku (według innej wersji mitu dokonał rzutu 
włócznią) do nierozpoznanego, odpoczywającego 
w cieniu drzew zwierzęcia, którym okazał się jego 
ulubiony jeleń. Zranienie zwierzęcia, na skutek wykrwawienia, okazało się śmiertelne. Po tra-
gicznym zdarzeniu, przerażonego, rozdartego wyrzutami sumienia, wewnętrznie załamanego 
Kyparissosa, Apollo żadnymi argumentami nie był w stanie uspokoić, przywrócić mu spokój du-
cha. Aby ulżyć jemu w duchowym cierpieniu, przemienił go w drzewo cyprysowe, które w kręgu 
kultury śródziemnomorskiej stało się symbolem śmierci, żałoby i smutku.

W moich graficznych zbiorach, najstarszą ryciną ilustrującą tragiczne łowieckie zdarzenie, 
będące udziałem młodzieńczego łowcy Kyparissosa, jest niesygnowana rycina, powstała w okre-
sie rozwiniętej epoki renesansu, wykonana techniką drzeworytniczą przed sierpniem 1562 roku, 
przez Virgila Solisa, znakomitego niemieckiego ilustratora dzieła „Metamorfozy”. Jest ona jedną 
ze 180 rycin wykonanych przez artystę, do zilustrowania wspomnianego wyżej poematu Owi-
diusza, na zamówienie frankfurckiej oficyny wydawniczej Raba (Corvinusa) i Feyerbenda, który 
został wydany w 1563 roku, już po śmieci artysty. Miniaturowe, o wymiarach 60 x 80 mm, na 
karcie o wymiarach 145 x 90 mm dzieło graficzne, zostało wykonane w tak zwanym formacie 
stojącym (z wysokością większą od szerokości), z bardzo przejrzystym układem tekstu - z dwo-
ma czterowierszami w jednej kolumnie, w języku łacińskim i niemieckim, przedzielonych ilu-
stracją ukazującą przebieg tragicznego łowieckiego zdarzenia. Solis, komponując dzieło, oparł 
się na wersji mitu, mówiącego, że Kyparissos na polowaniu w obecności Apolla, wykonał do nie-
rozpoznanego, odpoczywającego w cieniu drzewa zwierzęcia strzał z łuku, który je śmiertelnie 
zranił, a które jak się następnie okazało było ulubionym przez niego, jeleniem. 

Drugim moim graficznym dziełem nawiązującym do mitu o Apollo i Kyparissosie jest wyko-
nana techniką akwaforty około 1625 roku rycina, przez znakomitego włoskiego rysownika, grafi-
ka, grawera, malarza, Antonio Tempestę (1555-1630) - artystę, który w 1576 roku rozpoczął studia 
na Akademii Sztuk Pięknych we Florencji w okresie schyłkowego renesansu i manieryzmu, a po 
studiach działalność artystyczną rozwinął w Rzymie w okresie baroku, artystycznym kierunku 
w kulturze europejskiej, który odrzucił prostotę, funkcjonalność i przejrzystość form poprzednich 
epok na rzecz ekspresyjności, ukazania głębi psychologicznej przedstawianych postaci, rozbudo-

„Przypadkowe zabicie jelenia przez Kyparissosa”, 
autor Virgil Solis, drzeworyt, przed 1562 r.
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wanej ozdobnej ornamentyki dzieł, monumen-
talności. Tempesta na pierwszym planie ryciny 
przedstawił przerażonego, w  głębokim psy-
chicznym stresie Kyparissosa, z opuszczonymi 
w geście bezradności rękoma, ze wzrokiem peł-
nego bólu skierowanym na stojącego przy nim 
Apolla, który w lewej ręce trzymał swój atrybut 
- lirę, natomiast prawą rękę skierował na niego, 
w momencie przemieniana go w drzewo cypry-
sowe. Na drugim planie sztychu, na tle rozle-
głej leśno-polnej panoramy, pod rozłożystym 
drzewem artysta wkomponował śmiertelnie 
zranionego strzałą z łuku jelenia. Rycina po-
chodzi z wydanego około 1625 roku w Paryżu 
dzieła Metamorphoseon sive transformationum 
Ovidanarum libri. 

Trzecią, na niezwykle wysokim artystycznym, 
kompozycyjnym poziomie jest wykonana w dru-
giej połowie XVIII wieku techniką miedziorytu, 
akwaforty, ruletki rycina, autorstwa grawera Nöe-
l'a Le Mire'a – rysownika, portrecisty, pejzażysty, 
ilustratora (1724-1801) według projektu Charlesa 
Monneta – rysownika, malarza, ilustratora (1732-
1808). Wykonana została w manierze w pełni roz-
winiętego stylu artystycznego zwanego, rokoko. 
Stylu panującego w kulturze europejskiej w latach 
między 1720 a 1780 rokiem, cechującego się wy-
rafinowaną lekkością, swobodną asymetryczną 
kompozycją, dekoracyjnością form, kameralno-
ścią, sentymentalnością, z częstym zaakcento-
waniem zmysłowości człowieka. Przedstawiona 
rycina, ze sceną przemienienia Kyparissa przez 
Apolla w drzewo cyprysowe, znakomicie wpisu-
je się w wymogi i artystyczne założenia epoki. 
Sztych pochodzi ze słynnej czterotomowej edycji 
poetyckiego arcydzieła „Le Metamorphoses d'O-
vide” (t. 1 Paris, Pierre- Francois Basan, Nöel Le 
Mire, 1767 r.), wydawanego w Paryżu w latach 
1767-1771, ozdobionej 140 sztychami, stworzonymi przez grupę francuskich rysowników mala-
rzy i grawerów, według z góry ujednoliconego schematu - powściągliwego, pozbawionego nad-
miernej dekoracyjności obramowania ilustracji, ograniczającego się tylko do wstęgi i festonów 
oraz przejrzystego układu napisu. 

Jako „ciekawostkę”, należy przytoczyć informację, że zafascynowanemu klasycyzmem, kró-
lowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, cykl rycin (w którym znalazła się również wyżej 
omówiona) wykonanych w manierze i stylu rokoko, musiał wzbudzić w nim duże zainteresowa-
nie, ponieważ do warszawskich Łazienek zakupił z tego wydawnictwa cały zbiór.

Ryszard Marian Wagner 

„Przemienienie Kyparissosa przez Apollo w drzewo cytru-
sowe”, autor Antonio Tempesta, akwaforta, przed 1625 r. 

Przemienianie Kyparissosa w drzewo cyprysowe przez 
Apollo, autor ryciny Nöel Le Mire, projekt Charles 
Monnet, miedzioryt, akwaforta, ruletka, przed 1767 r.
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Piersiówka, jak podaje Wikipedia, to rodzaj naczynia na płyny lub skała w Dolinie Koby-
lańskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. W swoim artykule zajmę się jednak przy-
bliżeniem piersiówki jako naczynia na płyny. Początków piersiówki można się doszukiwać 
w średniowieczu, kiedy alkohol dyskretnie ukrywano w wydrążonych owocach. Polski termin 
„piersiówka” dużo mówi o tym, do czego służy ten przedmiot - gadżet, a mianowicie do umiesz-
czenia na „piersi”, czyli najczęściej w klapie marynarki bądź w kieszonce. Historia piersiówki 
sięga XVIII wieku, wówczas powszechnie zaczęto używać niewielkiego naczynia kształtem do-
pasowanego do sylwetki, w którym przechowywano niewielkie ilości trunków o wysokiej za-
wartości alkoholu. Początkowo naczynie to wykonywane było z cyny, szkła bądź srebra, a także 
stosowano różnego rodzaju ozdobniki. Wykonywano je z dużą pieczołowitością i fantazyjnie 
zdobiono motywami roślinnymi. Na znacznej ilości piersiówek, głównie z cyny, dominującymi 
elementami zdobień były sceny z polowań, zwierzęta i motywy roślinne. Modne były wówczas 
piersiówki z grawerem, niekiedy dodawano skórzane elementy bądź pokrowiec, który pełnił 
funkcję dodatkowej izolacji. Powszechnie używano ich w klasie wyższej. Popularność zyskały 
w angielskich portach i Stanach Zjednoczonych, jako sposób na obejście wprowadzonej prohi-
bicji. Mocno zapisały się również w popkulturze, szczególnie w filmach komediowych. Słyn-
ne gwiazdy kina nosiły piersiówki za podwiązkami rajstop, było to wytłumaczone brakiem 
kieszeni w spodniach oraz spódniczkach, jak również nienoszeniem przez panie torebek czy 
plecaków. 

Z racji tego, iż jest to gadżet luksusowy, niegdyś był używany wyłącznie przez klasę wyższą, 
który wymagał odpowiedniego uzupełnienia. Zazwyczaj powinien być to tak zwany szlachetny 
alkohol, jednak dodatkowym czynnikiem przy wyborze trunku powinny być jego walory sma-
kowe przy podaniu na ciepło. Piersiówka, mimo swojej izolacji, nie utrzyma alkoholu w bardzo 
niskiej temperaturze, dlatego najlepiej wybrać te alkohole, które smakują równie dobrze bez 
dodatku lodu. W tym wypadku najlepszym wyborem będzie dobry koniak bądź brandy.

Przy wyborze piersiówki warto zwrócić 
uwagę nie tylko na jej wygląd zewnętrzny 
i eleganckie wykończenia, ale także na jakość 
i materiał, z którego została wykonana. Meta-
lowa piersiówka dość niskiej jakości po upły-
wie określonego czasu może wchodzić w re-
akcje z alkoholem, co znacznie obniża walory 
smakowe trunku. Z tego względu warto po-
stawić na jakość i solidne wykonanie, aby ko-
rzystanie z niej było przyjemnością, a ulubio-

DROBIAZG Z TRADYCJĄ
– PIERSIÓWKA
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ne trunki zawsze smakowały. Obecnie piersiówki w znakomitej większości wykonywane są ze 
stali nierdzewnej, niestety względy ekonomiczne wzięły górę. Mężczyźni zdecydowanie wolą 
nosić w piersiówkach mocny alkohol powyżej 40%, który rozgrzeje nawet gdy na dworze ziąb. 
Można również łączyć wywar z herbaty, z sokiem z cytryny i kilkunastoma kroplami spirytusu. 
Smakuje wybornie i dodaje animuszu. Starsze osoby, wierne tradycji noszenia ze sobą natu-
ralnych trunków, wlewają do piersiówek miód pitny, im wyższa jego jakość, tym lepszy smak, 
zapach oraz kolor napoju.  

Niektórzy z nas postrzegają piersiówkę jako atrybut hulajduszy i nałogowca, to uprzedze-
nie nie może być bardziej fałszywe. Piersiówki prawie nigdy nie zawierają wystarczającej ilości 
alkoholu, aby spowodować nadmierne odurzenie właściciela. Pito więc z nich dla tzw. kura-
żu! Wśród myśliwych, na przykład, którzy od godzin porannych polowali raz po raz sięgając 
po piersiówkę, obowiązywała zasada: „Generalnie do piersiówki należy wlewać alkohole, które 
zyskują po podgrzaniu, jak np. koniak, brandy, winiak.” W obecnych czasach prawo zabrania 
spożywania alkoholu w miejscach publicznych, tym bardziej osobom posiadającym broń. Po-
znikały więc piersiówki z kieszeni myśliwych. Pić można we własnych czterech ścianach, co 
niweczy nieco ideę posiadania małych butelek idealnych do użytku w plenerze. Niewiele osób 
zdaje sobie sprawę z tego, że posiadanie piersiówki wymaga przestrzegania pewnego zestawu 
protokołów społecznych. 

Należy:
• Oferować trunek innym, zanim sami się napijemy;
• Utrzymywać piersiówkę w czystości i przechowywać ją pustą, gdy nie będzie dłużej używana;
• Jeśli to możliwe, ukryć buteleczkę i dyskretnie z niej pić, gdy będzie to konieczne;
• Do napełniania piersiówki używać wygodnego lejka, aby nie ryzykować rozlania napoju.

Nie należy:
• Napić się przed kimś, nie ofiarowując łyka;
• Oferować pierwszego łyka mężczyźnie, gdy w towarzystwie są kobiety;
• Przechowywać w niej trunków, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas. 

Współczesna kultura, a także powszechność klubów i pubów sprawiły, że piersiówki nieco 
straciły swój pierwotny charakter. W końcu nikt nie ma ochoty dyskretnie sięgać do kieszon-
ki, gdy można szybko wstąpić na aperitif, prosecco czy shoty. Dlatego piersiówka funkcjonuje 
bardziej jako ciekawy gadżet i dekoracja. Piersiówka, papierośnica, ozdobna lupa czy nożyk do 
listów, to gadżety, które często funkcjonują jako dekoracje w gabinetach inspirowanych stylem 
kolonialnym. Elegancki design, precyzja wykonania oraz vintage’owy sznyt pozwalają prze-
nieść się w czasie do wiktoriańskich willi. Piersiówka w stylu kolonialnym często pokryta jest 
naturalną bądź ekologiczną skórą. W sąsiedztwie metalowego przycisku do papieru czy obitych 
skórą organizerów piersiówka wspaniale udekoruje biurko. Niektóre akcesoria na tyle zapisały 
się w kulturze i pamięci, że choć częściowo tracą swoje pierwotne zastosowanie, wciąż służą 
jako efektowne dekoracje.

Dariusz Knap – Oddział Świętokrzyski KKiKŁ PZŁ
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GĘŚ W KULTURZE ŁOWIECKIEJ
Gęsi – Anserinae

Wodny ptak gąska znajoma każdemu
Przyda się człeku i gospodarnemu.
Lata co rok głośno w ciepłe kraje/
Kiedy zimne czasy sama znaie.

Mateusz Cygański – Myślistwo ptasze

Według Władysława Dynaka spośród ponad 160 przysłów z gęsią tyl-
ko cztery odnoszą się wyłącznie do gęsi dzikiej:

Nie pomoże gąsce, że z łabędziem pływa, zawsze między białymi nasza gąska siwa.
Poleciała gęś za morze z nadzieją tęgą, a wróciła gęgą.

Rządzi się jak szara gęś po wodzie.
Lepszy wróbel w garści, niż gęś 

w powietrzu.

Marek P. Krzemień 
Oddział Galicyjski KKiKŁ PZŁ
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TAJEMNICE I CZAR STARYCH 
FOTOGRAFII

POLOWANIA I FOTOGRAFIE ŁOWIECKIE WŁADYSŁAWA 
CZACHÓRSKIEGO (1850-1911)
Czytelnikom „Kultury Łowieckiej” znana jest już postać artysty ma-

larza i myśliwego Władysława Czachórskiego opisywanego głównie jako 
„malarza pięknych kobiet”, ale także twórcę nielicznych obrazów o tema-
tyce łowieckiej.1 Okazuje się, że Władysław Czachórski zajmował się tak-
że fotografią łowiecką, czemu poświęcono ten artykuł. Autor zdołał też 
odnaleźć i przedstawić tu mniej znane dotąd informacje o szczegółach 
polowań, w których brał udział Władysław Czachórski. Łowiecką pasję 
artysta podzielał ze swym bratem Stanisławem (1853-1904) oraz licznymi 
przyjaciółmi. 

Jednym z przyjaciół Władysława Czachórskiego był hr. Franciszek Po-
letyło (1858-1923) herbu Trzywdar, syn Leopolda. Był on od 1889 roku członkiem warszaw-
skiego oddziału Cesarskiego Towarzystwa Prawidłowego Polowania. Członkami tego stowa-
rzyszenia byli także jego krewni: Poletyło hr. J. z Warszawy i Poletyło W. z Leszan.2 Do Domu 
Poletyłów należały w guberni lubelskiej dobra ziemskie o łącznej powierzchni 46 638 mórg, 
mieli więc gdzie polować. Większe dobra posiadali tam jedynie Zamoyscy i Potoccy. Dziedzi-
czone przez Franciszka Poletyło dobra Wojsławice składały się z folwarku z nieistniejącym dziś 
pałacem, miasteczka Wojsławice oraz sześciu wsi. Przeważały ziemie uprawne, ale i występo-
wały lasy, zarastające głównie tereny pagórkowate i poprzecinane wąwozami. Żyła tam liczna 
zwierzyna, szczególnie dużo było dzików. Wojsławice były położone w sąsiedztwie Grabowczy-
ka, posiadłości Czachórskich, w odległości zaledwie 8 km, co sprzyjało częstym kontaktom ich 
właścicieli i wspólnym polowaniom. 

Z dostępnych tylko pośrednio zapisów pamiętnikarskich Władysława Czachórskiego moż-
na odczytać informacje także o polowaniach w innych dobrach ziemskich. Na przykład w listo-
padzie 1879 roku brał udział w polowaniu w pobliskiej Wólce Leszczyńskiej u Witolda Poletyły. 
Upolował tam zająca i postrzelił śmiertelnie wielkiego odyńca, odnalezionego później przez 
miejscowego leśniczego. 

W tym samym roku brał udział w grudniowym polowaniu świątecznym w dobrach Po-
turzyn (obecnie wieś w gminie Telatyn, w powiecie tomaszowskim) należących do Władysła-
wa Wojciechowskiego spokrewnionymi z Poletyłami. W polowaniu brało udział 20 ziemian 
i upolowano 3 kozły, parę lisów i 80 zajęcy. Wladysław Czachórski strzelał 10 razy i upolował 
7 zajęcy.3 

W marcu 1902 roku Władysław Czachórski polował w pobliskich dobrach Hajowniki nale-
żących do sąsiada Adama Tuszowskiego, dziedzica Siedliska leżącego koło Grabowczyka. Upo-
lowano 1 dzika, a drugi dzik został postrzelony przez Władysława Czachórskiego.4

Prawdopodobnie w nieopublikowanym dotąd rękopisie dzienników Władysława Czachór-
skiego, który jest przechowywany w Muzeum Lubelskim, może być znacznie więcej informacji 
o  jego polowaniach. Wiadomości takie chyba jednak nie interesowały dotychczasowych au-
torów publikacji o jego życiu i malarstwie. Trzeba także pamiętać, że artysta większość czasu 

1 „Kultura Łowiecka” nr 80, artykuł Janusza Sieka pt. „Henryk Sienkiewicz na Zamojszczyźnie” oraz inne publi-
kacje tego autora)
2 „Gazeta Warszawska” nr 182 z 1889 r. s.2
3 Jaroszyński Wacław, Władysława Czachórskiego żywot i sprawy. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2004, s.59
4 Ibidem, s. 109

Andrzej Dobiech 
KŁ nr 30 „Tracz” 

w Łodzi
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spędzał za granicą, w Mona-
chium, przy pracy w  swojej 
pracowni malarskiej. Polo-
wać mógł tylko w czasie po-
bytu w ojczyźnie i głównie 
w okresie zimowym.

Zamieszczone fotografie 
z polowań braci Czachór-
skich pochodzą ze zbio-
ru Muzeum Narodowego 
w  Warszawie (domena pu-
bliczna). Według opisów 
z kart inwentarzowych tych 
fotografii, część z nich wy-

konana jest przez nieznanego fotografa. Jednak moim zdaniem zarówno rodzaj fotografii jak 
i ich kompozycja, wskazuje na autorstwo Władysława Czachórskiego. 

 Knieja wojsławicka po 1879 roku, fotograf Władysław 
Czachórski

Władysław Czachórski wśród myśliwych na polowaniu 
u Poletyłów w Wojsławicach, po 1879 roku, fotograf 
nieznany

Stanisław Czachórski na saniach, fotograf Władysław Czachórski, czas po-
wstania przed 1904 r. 

Odyniec upolowany w kniei wojsławickiej, fotograf Wła-
dysław Czachórski

Towarzystwo po polowaniu na dziki w majątku Poletyłów 
w Wojsławicach (m.in. Stanisław Czachórski, Franciszek 
Poletyło), fotograf nieznany, czas powstania 1880 -1890 r. 
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Kłusownictwem ludzie zajmowali się od wieków, nawet w czasach, gdy 
polowanie było przywilejem panujących, a za czyny takie karano śmier-
cią. Wynikało to głównie z powszechnej biedy. Nie może to jednak być 
usprawiedliwieniem dla takiego postępowania. Dziś mamy XXI wiek, 
a zjawisko kłusownictwa ma miejsce dalej, choć może na mniejszą skalę 
jak w dawnych czasach. Dzisiejsi kłusownicy często do biednych nie nale-
żą. Metody kłusownictwa przez stulecia zmieniały się. Początkowo był to 
łuk, kusza, doły pułapki, potem broń palna, żelaza, ale do najokrutniej-
szych metod zawsze należało nastawianie wnyków. Zwierzyna złapana we 
wnyki ginęła w męczarniach a co najmniej połowa była nie podniesiona 

i zmarnowana.
Początek lat trzydziestych XX wieku, do spokojnych nie należał. Wszyscy, również miesz-

kańcy Górnego Śląska odczuwali skutki światowego kryzysu ekonomicznego. Była wiosna 
1934 roku. Łowczy książęcy Willy Benzel udał się do gajowego Jerzego Pudełko, mieszkającego 
bezpośrednio przy szosie Kobiór – Gostyń – Mikołów, by omówić sprawy służbowe. W domu 
go jednak nie zastał. Żona gajowego oświadczyła, że mąż dogląda prac przy nowych nasadze-
niach, szuka zrzuconych poroży jeleni, a do domu wpada tylko na posiłek. Książęcy ośrodek 
hodowli zwierzyny był ogrodzony i zajmował powierzchnię 10  600 ha. Płot zagrody był po 
prawej stronie asfaltowej szosy z Kobióra do Gostyni. Lasy po lewej również należały do Księ-
cia Pszczyńskiego, jednak nie były ogrodzone i praktycznie ogólnodostępne w odróżnieniu od 
zagrody. Wiosenne prace leśne trwały właśnie w części poza zagrodą. Łowczy Benzel udał się 
w te rewiry szukając gajowego Pudełko. Na jednej z nowo zakładanych upraw, prac doglądał 
gajowy Pastuszka. Przywitał się z łowczym i panowie zaczęli pogawędkę. Chwilę później zoba-
czyli zbliżającego się gajowego Pudełko. Już z daleka widać było, że coś z nim nie tak. Nerwowo 
przerzucał kapelusz z ręki do ręki i mówił coś sam do siebie. Dał znak łowczemu, by ten wy-
szedł mu naprzeciw - znaczyło to, że nie chce rozmawiać przy robotnikach leśnych. Pudełko: 
„Panie łowczy – takie coś jak dziś nie przydarzyło mi się nigdy podczas prawie 50 – letniej służby 
w tych lasach. Szukałem zrzutów w oddziale 167 przylegającym bezpośrednio do asfaltowej szosy 
i nagle zawisłem na gałęzi. Zorientowałem się, że wiszę na kłusowniczej lince, złapany za nogę. 
Z trudem udało mi się uwolnić. Postanowiłem przeszukać ten oddział dokładnie i wkrótce znala-
złem drugą stalową pętlę na przejściu zwierzyny. 
Przy dalszym szukaniu, zauważyłem kłębiące 
się niebieskie muchy pod gęstym świerkiem. 
Gdy podniosłem gałę- zie, znalazłem skórę 
i  głowę młodego jelenia byka w scypule”. Łowczy 
zawołał gajowego Pa- stuszkę i wspólnie udali 
się za gajowym Pudeł- ko w opisane miejsca. 
Wkrótce stanęli przed pierwszym wnykiem. 
Stalowa linka długo- ści około 3  metrów 
przymocowana była do pnia świerka, a  średni-
ca i usytuowanie pę- tli świadczyło, że była 
przewidziana na więk- szą zwierzynę. W  dru-
gim miejscu, gdzie leża- ła skóra i  głowa jelenia 
byka, śladów walki zwierzęcia o życie nie 
było. Po chwili nieopo- dal, to miejsce znalazł 
gajowy Pudełko. Kora na jednym ze świerków 
była obdarta, a teren wokół stratowany do 

ZABÓJCZE PĘTLE

„Na wnyku”, autor E. Guido Hammer (1821-1898)

Jerzy Szołtys 
Oddział 

Katowicko–Nowosądecki
KKiKŁ PZŁ
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gołej ziemi o średnicy 3-4 metrów. Po przeszukaniu młodników leśnicy znaleźli jeszcze dwie 
nastawione w podobny sposób stalowe pętle oraz głowę i resztki starszego jelenia byka w wieku 
6-7 lat w scypule. Łowczy zarządził wieczorną naradę w domu gajowego Pudełko. Wnioski były 
następujące - po pierwsze ciężko będzie ustalić kto te pułapki nastawia i okresowo kontroluje, 
bo teren przylega do szosy, jest ogólnodostępny a osoba sprawdzająca wnyki może udawać zbie-
racza chrustu, runa lub po prostu spacerowicza. Sprawca lub sprawcy po zauważeniu ofiary we 
wnyku mogą podejmować zwierzynę dopiero po zmroku. Plan był następujący - by nie spłoszyć 
kłusowników pętle i znalezione resztki zwierząt muszą pozostać na swoim miejscu. W akcję 
łapania wnykarza wtajemniczonych zostało tylko kilka osób – łowczy nie powiadomił o tych 
działaniach nawet Dyrekcji Lasów Pszczyńskich. 

Była pierwsza połowa maja – łanie jeleni pszczyńskich, dobrze odżywione rodziły cielęta już 
od początku tego miesiąca. Należało przygotować pułapkę, ale do tego celu potrzebny był jakiś 
jeleń. Skąd go wziąć w okresie ochronnym? By nie było dużej straty w łowisku łowczy postano-
wił odstrzelić do tego celu zeszłoroczną młodą łanię, nie uczestniczącą jeszcze w rozrodzie lub 
starszą bezpłodną już łanię. Widoczna rana postrzałowa mogła spłoszyć kłusownika, należa-
ło użyć więc małokalibrowego karabinka i mierzyć w głowę między uszy. Trwały gorączkowe 
poszukiwania odpowiedniej łani i udało się ją odstrzelić dopiero po trzech dniach w piątkowy 
wieczór. W tym czasie gajowy Pudełko codziennie kontrolował oddział 167 i prawie znalazł 
kolejny, niedawno nastawiony wnyk, a nieopodal skórę i resztki łani. Już o świcie w sobotę, od-
strzelona stara bezpłodna łania została zamocowana na tym wnyku i leśnicy upozorowali teren 
wokół tak, by wyglądało, że walczyła o życie. Od rana zaczęło się dyżurowanie przewidziane na 
kilka dni od świtu aż do zmroku. W zagajniku, za dużym wykrotem ukryli się leśniczy Herda 
i gajowy Pastuszka. Przez lukę w korzeniach cały czas mieli wiszącą na wnyku łanię w zasięgu 
wzroku. Byli we dwójkę dla bezpieczeństwa, bo nie wiadomo było ilu jest kłusowników. Straż-
nicy łowieccy Karol i Ludwik Langner, ukryli się po drugiej stronie szosy i przez luki w płocie 
zagrody obserwowali szosę na całej długości oddziału 167. Łowczy Benzel schował się w młod-
niku koło zjazdu z szosy i obserwował leśną drogę sąsiadującą z oddziałem 167. Leśnicy zaopa-
trzeni byli w prowiant na cały dzień. Majowe dni były ciepłe a o 11 zrobiło się wręcz gorąco. 
Było do przewidzenia, że w takiej temperaturze łania na wnyku szybko zacznie się psuć. Godzi-
ny oczekiwania bardzo się dłużyły w tym upale. Szosą od czasu do czasu przejechała furmanka, 
rowerzysta, czasem samochód. Jednak do wieczoru nikt nie zboczył w drogę prowadzącą w głąb 
leśnych oddziałów. Dyżurujący spotkali się w gajówce Pudełki, gdy było już całkiem ciemno. 
Swoim ciekawskim żonom musieli się jakoś wytłumaczyć, dlaczego idą w niedzielę o świcie do 
pracy. Jako przyczynę podali akcję łapania złodziei drewna w zupełnie innym rejonie i zobo-
wiązali je do milczenia. 

Po gwieździstej nocy, niedziela znów była pogodna i gorąca. Ruch na szosie był znacznie 
większy jak w tygodniu. Od rana w kierunku Beskidów – popularnego miejsca wypoczynku 
dla mieszkańców Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, szosą przejeżdżało do 10 samocho-
dów na godzinę, a oprócz tego motocykle i liczni rowerzyści. Około 14 na leśnej drodze obok 
oddziału 167 pojawiła się młodzież – dwie dziewczyny i dwóch chłopców. Szli jednak spokojnie 
śpiewając piosenkę. Strażnicy łowieccy bracia Langner widzieli wielu spacerowiczów i rowerzy-
stów, jednak nikt nie skręcił z szosy w pilnowany oddział leśny. Stan łani na wnyku pogarszał 
się – muchy złożyły jajka i pojawiły się pierwsze larwy. Drugi dzień czuwania minął bez rezul-
tatu. Przed opuszczeniem stanowiska gajowy Pastuszka oczyścił łanię z larw. W poniedziałek 
rano łowczy Willy Benzel musiał zostać w swoim kobiórskim biurze, bo nagromadziło mu się 
trochę papierkowych spraw do załatwienia. Pozostali dyżurujący, jak zwykle o świcie, byli już 
na swoich stanowiskach. O godzinie jedenastej do biura wpadł zdyszany miejscowy chłopak 
i  zameldował: „Panie łowczy – musi pan natychmiast jechać, bo przy szosie do Gostyni jest po-
strzelony człowiek”. Wiadomość spadła jak grom z jasnego nieba. Łowczy Benzel pozbierał się 
błyskawicznie i służbową dorożką, która była do jego dyspozycji razem z woźnicą, pośpiesznie 
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pojechał na miejsce zdarzenia oddalone około 2 kilometry od Kobióra. Tam na brzegu rowu 
przy szosie zobaczył nieznanego mężczyznę, którego obolała mina świadczyła o tym, że jest 
ranny. Nad nim z bronią stali, leśniczy Herda i gajowy Pastuszka. Leśniczy Herda zaczął łow-
czemu szybko relacjonować przebieg wydarzeń: „Siedzieliśmy w naszej kryjówce za wykrotem, 
obserwując łanię na wnyku, gdy nagle nie wiadomo skąd pojawił się przy niej ten mężczyzna. 
Rozejrzał się wokoło, odczepił łanię razem z wnykiem i pociągnął w kierunku naszej kryjówki. 
Wtedy wyskoczyliśmy obydwaj z ukrycia z okrzykiem „Ręce do góry”. Nie wiem jak to się stało, ale 
wtedy odpaliła moja dubeltówka załadowana śrutem 3 mm i raniła zatrzymanego w udo. Chyba 
zahaczyłem spustem o jakąś gałązkę. Mężczyzna upadł, ale zaraz się podniósł. Będąc w szoku, 
zapytany o nazwisko powiedział, że nazywa się K. i mieszka w Orzeszu”. Ile jeleni skłusowałeś? - 
zapytał łowczy. Tylko dwa - odparł zatrzymany. To już jest nieprawda, bo wiemy o trzech. Dobrze 
trzy – odpowiedział kłusownik. Kto odbiera od Ciebie mięso? – padło następne pytanie. Jakiś 
bezrobotny z Katowic, którego nazwiska nie znam – odparł K. W tej chwili na miejsce zdarzenia 
dotarł rowerem wachmistrz Piwoń z posterunku policji w Kobiórze. Zatrzymanemu K. leśnicy 
odebrali wcześniej portfel, nóż ze śladami zaschniętej krwi i kleszcze typu kombinerki. Przed-
mioty te przekazali policjantowi jako dowody rzeczowe. Rower kłusownika ukryty był przy 
szosie w sąsiednim oddziale, a na bagażniku przytwierdzony był worek ze śladami zaschniętej 
krwi i sierści zwierzęcej.

Wachmistrz z rannym kłusownikiem udali się zaprzęgiem do szpitala Joannitów w Pszczy-
nie, a leśniczy Herda i gajowy Pastuszka, rowerami kłusownika i policjanta wrócili do Kobióra. 
Łowczy Benzel udał się pospiesznie piechotą do niezbyt odległej leśniczówki Gostyń. „Wyjaśnię 
Ci po drodze co się wydarzyło” – powiedział Benzel do leśniczego Ulbricha z rewiru Gostyń. 
Musimy natychmiast jechać do Orzesza. Po drodze, w bryczce łowczy opowiedział przebieg dzi-
siejszych wydarzeń. Najpierw zajechali pod posterunek policji w Orzeszu. Miejscowi policjan-
ci oświadczyli, że zatrzymany K. pod adresem figurującym w dokumentach nie mieszka, lecz 
przebywa u konkubiny, z którą ma nawet 8-9 letnią córkę. Pani tej nie było akurat w swoim 
mieszkaniu, lecz gospodyni wskazała u kogo może być w tym czasie z wizytą. Gdy leśnicy i po-
licjanci ją odnaleźli - ta urodziwa około 30 letnia brunetka oświadczyła, że nie pojedzie z mun-
durowymi przez całą wieś, bo co ludzie pomyślą. „Wsiadać i nie dyskutować” – zakomenderował 
policjant. Po drodze pani była bardzo rozmowna: „Przypuszczam jaki jest cel waszej wizyty, na 
pewno wiecie, że mam z K. dziecko. To dobry człowiek – on stara się bardzo by nas utrzymać, ale 
stałej pracy nie może znaleźć i ima się różnych dorywczych zajęć”. Mieszkanie zatrzymanej pani 
było skromne. Składało się z dużego pokoju, będącego równocześnie pokojem dziennym, sy-
pialnią i kuchnią. Córka sypiała w małej komórce obok, ale aktualnie była w szkole. Rozpoczęło 
się przeszukanie kwatery. W sąsiedztwie pieca, pod małym stolikiem funkcjonariusze znaleźli 
wiadro, a w nim obciętą głowę sarny kozy. Na pytanie skąd się tam wzięła – pani odpowiedzia-
ła, że jej partner kupuje czasem tanio od znajomych leśników mięso „kozy leśnej”. Do mieszka-
nia należała również mała piwniczka, zamknięta na kłódkę. Pani oświadczyła, że nie posiada 
do niej klucza. Policjant szybko uporał się z tym zamknięciem. Pomieszczenie wypełnione było 
drewnem opałowym i węglem a w rogu stała około 100 litrowa beczka. Po jej otwarciu rozniósł 
się zapach peklowanego jeleniego mięsa. W pomieszczeniu nie było żadnych linek i drutów, co 
świadczyło o tym, że kłusownik przygotowywał te śmiertelne pętle w innym miejscu. Policjanci 
w mieszkaniu usiłowali przesłuchać konkubinę pana K. „Co robicie z taką ilością mięsa?” – pani 
przyjaciel skłusował w ostatnim czasie co najmniej trzy jelenie”. „Ja nic nie wiem – mięso, które 
K. kupuje od znajomych leśników używamy tylko na własne potrzeby” - odparła kobieta. Musimy 
panią poinformować, że pani przyjaciel został złapany na gorącym uczynku, podczas zdejmowa-
nia łani z wnyku i podczas interwencji został ranny. Aktualnie przebywa w szpitalu w Pszczynie 
i do domu szybko nie wróci.

Pani rozpłakała się - „Co ja teraz sama z dzieckiem zrobię, on nas utrzymywał”. Za chwilę 
podniosła się energicznie znad stołu i powiedziała: „Nie wierzę wam – on był za sprytny by dać 
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się złapać”. Policjanci sporządzili protokół z przeszukania mieszkania.
Po powrocie do Kobióra łowczy Benzel zadzwonił do szpitala w Pszczynie. Doktor Busse po-

informował go, że rana postrzałowa śrutem nie jest groźna i nie zagraża życiu zatrzymanego K. 
Śruty nie tkwiły głęboko – przypadkowy wystrzał na szczęście nie trafił bezpośrednio w nogę.

Łowczy Benzel złożył w Dyrekcji Lasów Pszczyńskich szczegółowy raport z zatrzymania 
niebezpiecznego kłusownika. Na następny dzień przyjechali do Kobióra policjanci kryminalni 
z Katowic, by przeprowadzić wizję lokalną w miejscu zdarzenia i zapoznać się w praktyce z me-
todami kłusowniczymi pana K. Jako dowody rzeczowe zabrali znalezione w lesie kłusownicze 
linki stalowe. Dyrekcja lasów zmobilizowała wszystkich pracowników do dokładnego przeszu-
kania rewirów leśnych leżących poza terenem zagrody. W rewirze Gostyń znaleziono jeszcze 
w pobliżu szosy łanię na wnyku w mocno posuniętym rozkładzie i zdjęto trzy kolejne stalowe 
pętle. Sposób wykonania wskazywał na tego samego sprawcę - pana K. Najtragiczniejszego od-
krycia dokonali jednak dopiero w sierpniu robotnicy leśni w rewirze Zgoń, przy drodze z Ko-
bióra. Kapitalny jeleń byk zaczepił się jedną tyką poroża na stalowej lince, która zacisnęła się 
poniżej róży. Poroże było już prawie wytarte a tyki miały długość 115 cm. Jeleń długo walczył 
o życie. Cała roślinność w promieniu kilku metrów była stratowana, a drzewa będące w zasięgu 
tylnych racic były pozbawione kory. Wkoło leżały porozrzucane kości i resztki skóry – dziki 
zrobiły swoje i tylko głowa uwięziona wysoko na lince się zachowała. Po wyjściu ze szpitala 
- w trakcie śledztwa K. nie przyznał się gdzie dostarczał mięso skłusowanej zwierzyny. Po pro-
cesie trafił na kilka lat do więzienia.

Na podstawie wspomnień łowczego książęcego Willy Benzla: książka „Auge um Auge” autor 
Willy Benzel, wydanie BVL München, 1971 rok. Ilustracje „Na wnyku”, autor E. Guido Hammer 
(1821-1898) ze zbioru autora artykułu.

Urodziłem się w leśniczówce, wychowałem w leśniczówce i całe życie 
zawodowe spędziłem w leśniczówce. Jestem leśnikiem z dziada pradzia-
da i też myśliwym. Pierwsze kontakty z polowaniem miałem w wieku 6-7 
lat, ojciec mój będący leśniczym i myśliwym od 6-go roku życia, czego 
potwierdzeniem jest zdjęcie z 1916 roku, zabierał mnie i siostrę na wio-
senne ciągi słonek, dosłownie 200 metrów od domu. Wychodziliśmy pod 
wieczór. Przypomina mi się jedna przygoda, z której ojciec wspominając 
śmiał się do rozpuku. Poszliśmy z ojcem i siostrą w miejsce, gdzie była 
luka w drzewostanie z rzadka porośnięta młodą sosną. Gdy już zaczyna-
ło zmierzchać, ojciec po strzale do słonki odszedł od nas aby ją znaleźć, 
wtem obok coś zaczęło mocno szczekać. Wystraszyło nas bardzo więc popychając siostrę przed 
sobą wdrapaliśmy się na sosnę. Po powrocie taty okazało się, że to szczekał kozioł. 

Moje pierwsze strzały z karabinka na kule kbks oddałem w wieku 10-ciu lat. Broń była sprzed 
wojny. Brakowało zamka, który dorobił wujek w hucie w Stalowej Woli. Lufa była stosunkowo 
długa i gruba co powodowało, że karabinek był ciężki, ale za to bardzo celny. Strzelałem zawsze 
z podpórki. Podczas zbiórek po polowaniu na podwórku naszej leśniczówki myśliwi urządzali 
sobie zawody. Strzelano do butelki po winie umoczonej w oleju, rzucanej zza stodoły. Strzelba 
musiała mieć bardzo dobre przebicie żeby rozbić butelkę, bo przeważnie tylko zadzwoniły śru-
ty. Ojciec przyniósł dubletówkę małą o krótkich lufach zapewne dla młodzieży, mówił na nią 
Belgijka i wtedy ku zdziwieniu myśliwych butelka rozsypywała się za każdym strzałem. Strzela-
łem i ja z karabinka. Do węgła stajni mocowano papierosa, ja strzelałem z opartym karabinkiem 
na płocie. Do celu było 20-cia metrów. Ojciec powiedział, że strzał będzie celny gdy kula przebi-

MOJE BIESZCZADY (1)

Roman Kotzian
Oddział Tarnobrzeski 
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jając papieros pozostawi bibułkę po pra-
wej i lewej stronie. Szły zakłady natural-
nie o wino, a  niedowiarki przegrywali. 
Następną zabawą z karabinkiem, bo ja to 
wtedy tak uważałem, było strzelanie do 
szerszeni. W  rogu ogrodzenia naszego 
podwórka po przeciwnej stronie drogi 
rosła osika, w niej była dziupla. Zagnieź-
dziły się w niej szerszenie. Gdy szerszeń 
przelatywał siadał na krawędzi i wcho-
dził do środka, z  opartym o płot kara-
binkiem strzelałem na przemian z kole-
gą ojca. Mnie szerszenie przeważnie nie 
wchodziły, a znajomemu trafić się zda-
rzało. Po pewnym czasie wiatr złamał 
w miejscu strzałów osikę i zabawa się 
skończyła. Następnie zacząłem strzelać 
do ptaków. Drapieżników, srok, wron, 
ale też sójek i  paszkotów, które mama 

przyrządzała bardzo smacznie. Tu jedna uwaga - sójkę należy pozbawić skóry, gdyż jest gorzka. 
Strzelać należało w głowę, bo w środek to spadały tylko pióra. Polując na paszkoty zauważyłem, 
że latają stadami i siadają też grupowo, stwierdziłem, że strzał śrutem pozwoli ustrzelić kilka 
naraz. W domu były urządzenia do elaborowania amunicji, wykonałem parę naboi drobnego 
śrutu, dzieląc nabój na połowę dla złagodzenia odrzutu. Wziąłem dryling i poszedłem za pasz-
kotami. Niedaleko domu, przy łąkach rósł starodrzew sosnowy, skradając się zauważyłem, że 
na suchym konarze siedzi kilka ptaków. Opierając broń o sosnę oddałem strzał. Jakie było moje 
zdziwienie, gdy zobaczyłem efekt strzału. Konar spadł, ptaki odleciały. Stwierdziłem, że kara-
binek jest o wiele skuteczniejszy i już mi przeszła ochota na strzelanie śrutem. 

Moje pierwsze polowanie na kaczki. Strzelałem tylko do kaczorów. Wziąłem wędkę i kara-
binek i udałem się na bagienne oczka wodne. Po czołganiu się po mchu do kaczora, oddałem 
strzał mierząc w środek, wędką przyciągnąłem kaczora do brzegu i zadowolony wróciłem do 
domu. Tato po obejrzeniu kaczki zrobił mi burę. Stwierdził, że zniszczyłem tuszę, bo do kacz-
ki strzela się w szyję. Za karę miałem zakaz polowania przez tydzień. Ojciec zaczął zabierać 
mnie na polowania. Mieliśmy psa, wabił się As. Była to krzyżówka teriera z labradorem. Po 
latach stwierdzam, że był to Pan Profesor Pies. Tato powtarzał mi, abym słuchał jak As szczeka 
w  miocie, a pies zmieniał tony w zależności od zwierza jakiego spotkał. Tłumaczył mi tony psa 
i częstotliwość szczekania. Najgrubiej szczekał na dziki, a tato potrafił rozpoznać, czy jest to 
locha z warchlakami czy odyniec. Po pewnym czasie i ja rozpoznawałem jego mowę. Moje po-
lowania przerwała szkoła, Technikum Leśne w Krasiczynie i operacja ojca na astmę, po której 
został częściowo sparaliżowany, co spowodowało, że ze stanowiska leśniczego odszedł na rentę 
inwalidzką, a rodzina z leśniczówki przeprowadziła się do bloku w Nisku. 

Po skończeniu technikum w 1965 roku, rozpocząłem pracę w Nadleśnictwie Nisko Leśnic-
twie Jeżowe (obecnie Nadleśnictwo Rudnik Leśnictwo Pogoń). Po dwu latach pracy otrzyma-
łem dekret na stanowisko leśniczego Leśnictwa Jawornik w Nadleśnictwie Dwernik (obecnie 
Lutowiska). Nowa leśniczówka była w wiosce Zatwarnica. Teren leśnictwa około 1300 ha, znaj-
dował się w zlewni potoku Hylaty od górnej granicy lasu na Połoninie Wetlińskiej do wioski. 
Nad potokiem wojsko, tj. Dolnośląska Jednostka KBW, wybudowała 5 km drogi. Teren leśnic-
twa w 60% nieużytkowany, naturalny las jodłowo-bukowy od wysokości 650 do 1100 m nad po-
ziomem morza. Najgrubsze jodły miały obwody na wysokości pierśnicy powyżej 6 m, wysokość 

Rodzina Kotzianów, rok 1916, siedzą ze strzelbami - Włady-
sław, Bolesław i Zofia, zdjęcie z archiwum rodziny Kotzianów
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45 m, wiek 350 lat i masę 30 m sześciennych. Buki były niższe, o 10 m. Wiekowo dochodziły do 
200 lat, o masie 20 m sześciennych co dawało wagę 20 ton. Takie grube jodły nie były ścinane, 
natomiast buki tak, a nie była to taka prosta sprawa obalić takiego kolosa. Pilarz musiał mieć 
duże doświadczenie w swoim fachu. Już na początku mojego pobytu, jeszcze przed formal-
nym przekazaniem mi leśnictwa, zetknąłem się z polowaniem. Mieszkałem u nadleśniczego 
w Dwerniku i jego goście myśliwi przyjeżdżali na polowanie. Polowało się z ambon. W 1965 
roku w listopadzie była mroźna zima i całonocny pobyt na ambonie nie należał do przyjem-
nych, zważywszy, że ja nie byłem przygotowany, szczególnie jeśli chodzi o odzież i buty. Tak 
zaczynała się moja rola podprowadzającego, dlatego też późniejszą propozycję zostania leśni-
czym ds. łowieckich odrzuciłem. Leśniczym został Franciszek Kazimierczyk. Jakiś czas później, 
do nadleśnictwa przyszło zlecenie na odstrzał żubra. Myśliwym był brat cesarza Etiopii, Hajle 
Syllasje. W dolinie Ruskie były dwa żubry, jednego myśliwy upolował. Podprowadzał Franek. 
Widząc ile otrzymał gratyfikacji od myśliwego wozak parku konnego z Dwernika za przywie-
zienie tuszy, zrozumiałem, że myślistwo jest też dochodowe. Franek zaproponował mi, abym 
wstąpił w poczet członków PZŁ, a ponieważ on był członkiem Koła Łowieckiego „Jarząbek” 
Ustrzyki Dolne, ja zapisałem się też do tego koła. Jeździłem na polowania zbiorowe dojeżdżając 
autobusem 50 km do Ustrzyk Dolnych, co było znacznym utrudnieniem. Po 3 latach członko-
stwa zrezygnowałem. W 1972 roku odbyła się reorganizacja w Lasach Państwowych, zlikwido-
wano część małych nadleśnictw, a nas przyłączono do Lutowisk. W tym też roku ożeniłem się, 
a moja Zofia została kierownikiem Ośrodka Wczasów Rodzinnych w Sękowcu (przysiółek Za-
twarnicy). Ośrodek działał tylko latem, natomiast w pozostałym okresie obsługiwała budynek 
socjalny (dewizówka) przylegający do ośrodka. Mieszkali w nim myśliwi krajowi i zagraniczni, 
przyjeżdżali też specjalni goście, członkowie ówczesnych władz i ich goście. Wtedy też zostałem 
podprowadzającym na jelenie byki na rykowisku. Do moich obowiązków należało określenie 
wieku jelenia i wagi wieńca, mogłem się pomylić o pół kilograma, naturalnie należało wyko-
nać wszelkie czynności należące do tradycji myśliwskiej, wypatroszyć, odbić wieniec, a później 
zwieźć tuszę. 

Polowałem w swoim leśnictwie, którego teren był najtrudniejszy w nadleśnictwie, drogi 
5 km szlaków zrywkowych wyciętych w stokach. Na końcu drogi w kierunku połoniny było 
500 ha absolutnie niedostępnego terenu, gdzie potok Hylaty rozwidlał się na dwie odnogi, jedna 
biegła w kierunku szczytu Skała Połoniny Wetlińskiej, gdzie jest schronisko turystyczne, a dru-
ga w kierunku Chnatowego Berda. Teren był naturalnym matecznikiem z którego wychodziły 
na rykowisko jelenie pod szczyt Jawornik. Podchodziło się ścieżkami zwierząt, a przewyższenia 
dochodziły do 300 m. Wychodziłem rano o czwartej, aby na świt być pod szczytem, gdzie ry-
czały jelenie medalowe, o ciężkich i bogatych w odnogi porożach. Wtedy poznałem inż. Włady-
sława Peperę, który przyjeżdżał na zakończenie polowań. Pełnił funkcję Kierownika Hodowli 
Jelenia Karpackiego. Moim bezpośrednim przełożonym w sprawach łowieckich był mój kolega 
inż. Tadeusz Zając, zastępca nadleśniczego w Lutowiskach. Po odejściu Pepery na emeryturę to 
Tadek został jego następcą. 

Mój pierwszy podprowadzony jeleń z myśliwym dewizowym z Niemiec okazał się niere-
gularnym 16-takiem. Po południu około godziny 14-tej wyszliśmy z domu, bo dwaj myśliwi 
mieszkali u mnie w leśniczówce. Udaliśmy się przez Dziaszkowiec graniami w kierunku szczy-
tu Dwernik Kamień 1004 m nad poziomem morza. Po kilometrze szlak się skończył i zaczął się 
dziewiczy las, do podchodu ścieżki po zwierzynie, które w górach są idealnie wytrawersowane. 
Ja według instrukcji Tadeusza trzymałem się grani głównej. Poinformował mnie jak ocenić 
długość tyki przez lornetkę 10x50. Mówił, patrz na ucho, jeżeli tyka zbliżona jest do szerokości 
ucha, to jeleń jest prawidłowy. Były to lata 70., a ja w ocenie wieku jelenia byłem kompletnie zie-
lony. Idąc coraz wyżej słyszeliśmy wokół ryczące byki. W pewnym momencie zauważyłem, że 
po prawej stronie grani zaczyna się półka na której jest wyraźna ścieżka. Prowadziła ona od jed-
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nej główki na grańce bocznej do drugiej. Usłyszałem ryk byka stosunkowo nisko. Gdy odezwał 
się drugi raz, stwierdziłem, że idzie ścieżką po półce pod wiatr w naszym kierunku. Po chwili 
widzimy jelenia jak przechodzi w dole, dochodzi do główki, staje i ryczy patrząc w dół, gdzie 
grań opada prawie pionowo. Stoimy przed luką po wykrocie porośniętą gęsto młodym bukiem, 
o strzale nie ma mowy. Myślę, że wróci skąd przyszedł, decyduję o zejściu bliżej ścieżki przed 
którą rośnie potężna jodła masa 20 m sześciennych, średnica na wysokości piersi 2 m. Tłuma-
czę myśliwemu na migi, że idziemy gdy byk ryczy i tak po paru minutach jesteśmy przy jodle. 
Byk dalej jest tam gdzie był. Naprzeciwko nas poniżej półki zaczyna się jar z potokiem, a tam 
koniec studnia wykroty. Tłumaczę Niemcowi, że jak byk ruszy w naszą stronę niech strzela na 
kark, potakuje. Po dłuższej chwili byk odwraca się i spokojnie idzie w naszym kierunku. Stojąc 
za jodłą obserwuję jelenia i czekam na strzał. Wiatr ciągnie do nas, byk idzie, przechodzi obok 
jodły, odległość 5 m, pada strzał, widzę wykwit po kuli na komorze, spoglądam na myśliwego, 
a on broń ma pod pachą. Jeleń robi pół obrotu, potężną świecę i po następnych dwóch skokach 
wali się w potok między wykroty. Nastaje cisza. Schodzimy w dół, jeleń leży 70 m niżej, w poto-
ku, między wykrotami. Zachowując tradycję myśliwską kładę pieczęć na tuszy, ostatni kęs i na 
nożu podaję złom myśliwemu gratulując mu pięknego trofeum. Robi się ciemno, staram się jak 
najszybciej wypatroszyć, następnie przystępuje do odbicia wieńca. Niemiec zaczyna głośno mó-
wić, pokazuje gestami żebym tego nie robił. Zrozumiałem, że po przywiezieniu do domu chce 
sobie zrobić zdjęcie w całości. Zabezpieczam tuszę kładąc łuskę na tuszy, a patrochy odciągam 
jak najdalej. Wracamy do domu, jest już ciemno. Po godzinie przyjeżdża Tadek. Gdy dowiaduję 
się, że wieniec został w lesie, stwierdza, że jeśli rano go nie będzie to jestem zwolniony z pracy. 
Już nigdy tego nie powtórzyłem, z jednym wyjątkiem, ale to był mój jeleń. 

Rano, niedziela pada drobny deszczyk, sześciu robotników, para koni, piła, siekiery, łań-
cuchy i 50 m liny taterniczej. Jedziemy naturalnie, my na piechotę, konie ciągną wóz. Po 3 go-
dzinach wycinając wizurkę na wóz znajdujemy na grani skąd obserwowaliśmy jelenia. W dół 
bierzemy jednego konia. Pomału przecinając kilka wykrotów podchodzimy na skarpę potoku. 
Łańcuchy krótkie, ratuje nas lina. Pomału na początku ręcznie po metrze jeleń posuwa się do 
góry i  po 2 godzinach jesteśmy z tuszą przy wozie. Cały czas siąpi deszcz. Do domu przyje-
chaliśmy o szarówce. Tadek już czekał, oglądnął wieniec i widzę, że jest zadowolony. To ciężki 
wieniec, na pewno nadleśnictwo na nim zarobi. Proszę myśliwego żeby przemoczonym robot-
nikom dał 10 marek na rozgrzewkę, ale on tylko wzrusza ramionami i odchodzi. Idę do tłuma-
cza, śpi po libacji z moim kwitkowym. W tych latach (połowa 70. lat) byli to pracownicy służb 
specjalnych i taki wyjazd traktowali jak piękny urlop, a że za kołnierz nie wylewali to trzeźwi 
byli w dniu przyjazdu i wyjazdu. Myśliwy za wieniec zapłacił grubo ponad 10 tys. marek, a te 
proszone 10 marek dał mi w dniu wyjazdu. Pisząc te wspomnienia w 2021 roku koledzy z który-
mi współpracowałem, Władysław Pepera, Tadeusz Zając i Franciszek Kazimierczak już polują 
w Krainie Wiecznych Łowów, a oddział w którym legł jeleń pozostał do końca mojej pracy nie-
użytkowany. Dopiero po wykonaniu w 2013 roku drogi rozpoczęto cięcia. Był to ostatni oddział 
w nadleśnictwie w którym rozpoczęto zamianę lasu naturalnego na las gospodarczy.

W 1976 roku wstąpiłem do Koła Łowieckiego „Gawra” w Lutowiskach. Kupiłem dubeltów-
kę, w tym też roku po zaliczeniu mi trzech lat z „Jarząbka” zdałem egzamin selekcjonera co 
pozwoliło mi na kupno sztucera. Zacząłem polowania indywidualne na terenie OHZ w moim 
leśnictwie i kole polowania zbiorowe. Z nadleśnictwa otrzymałem odstrzały na dziki, łanie 
i  słonki i właśnie wiosenne ciągi stały się moim ulubionym polowaniem. Wieczorne wyprawy 
z moimi dwoma synami na szczyt górki nad domem Dziaszkowca owocowało przelotem 20-tu 
a nawet więcej słonek. Strzelałem jednego, dwa ptaki przysłuchując się popiskiwaniu i chrapa-
niu przelatujących słonek.
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Koło Łowieckie „Hubert” w Świebodzinie to ostatnia jednostka orga-
nizacyjna Polskiego Związku Łowieckiego, która powstała 9 maja 1971 
roku na Ziemi Świebodzińskiej w wyniku rozbratu w Kole Łowieckim 
„Knieja” w Świebodzinie. Grupa kolegów od początku wzięła się ostro do 
pracy i zagospodarowała dobrze obwód. Nastąpił wzrost liczebny zwie-
rzyny i pokoty stały się coraz bogatsze. Powstały trwałe więzi koleżeńskie 
oparte na tradycji i etyce myśliwskiej.

Dokonania i historię świebodzińskiego „Huberta” można poznać 
z biuletynów wydawanych przez koło. Pierwszy ukazał się z okazji jubi-
leuszu dwudziestolecia koła. To inicjatywa Andrzeja Deckerta - członka koła, który opracował 
tekst, a szatę graficzną przygotował Rafał Grafender. Pierwszy numer na stronie tytułowej ma 
napis: XX lat Koła Myśliwskiego Hubert 1971-1991, poniżej duża sygnałówka, w środku uchwytu 
napis darz bór. W numerze wszystko o kole w roku jubileuszu: skład zarządu, członkowie koła 
i ich sylwetki, charakterystyka obwodu. Dalej pozyskanie zwierzyny i relacje z polowań: „Złoty 
Rogacz”, „Złota Kaczka”, hubertowskie. Na końcu jest kącik - humor myśliwski. Wydawnictwo 
zawiera 15 stron powielaczowych odbitek formatu A4, spiętych metalowymi zszywkami.

Drugi numer przyjmujemy umownie ponieważ wydawane roczniki nie mają numeracji, a tyl-
ko rok wydania. Na stronie tytułowej sygnałówka, ale już w uchwycie napis KŁ Hubert. Ta my-
śliwska trąbka w różnej konfiguracji występuje w kolejnych wydaniach i staje się znakiem rozpo-
znawczym następnych biuletynów. Tu też informacja, że to załącznik do kroniki 1/94/95. Tekst 
opracował Andrzej Deckert, a szatę graficzną Michał Gałęziewski. Z numeru dowiadujemy się 
jakie urządzenia łowieckie są w obwodzie, poletka, współpraca ze szkołami i podobnie jak w po-
przednim wydaniu relacje z polowań zbiorowych, pozyskanie indywidualne zwierzyny. Format 
A4 i tekst odbity na powielaczu.

W kolejności numer trzeci przy-
pomina o jubileuszu koła, które ma 
25 lat. Jest to załącznik do kroniki 
2/95/96. Tu obok stałych informacji 
pojawiają się wiadomości związane 
z  strzelectwem. Tekst napisany kom-
puterowo i odbity na ksero. Ta tech-
nologia będzie wykorzystywana w na-
stępnych wydaniach załączników do 
kroniki koła 4/98; 5/99.

W 2001 roku na stronie tytułowej 
pojawia się winieta „Łowca” organu 
Galicyjskiego Towarzystwa Łowiec-
kiego, Lwów 1891 r. i po raz pierwszy 
okładki wydawnictwa są koloru zie-
lonego. Na stronie tytułowej: XXX lat 
KŁ „Hubert” Świebodzin 3.11.2001  r. 
Obok stałych informacji jest tu wy-
wiad z Leszkiem Nowakiem, który po-
lował z Włodzimierzem Korsakiem. 
Tekst opracował Andrzej Deckert, 
a graficznie i druk Andrzej Sidoruk.

BIULETYNY I ROCZNIKI 
ŚWIEBODZIŃSKIEGO „HUBERTA” 

Mieczysław Bohdan
Oddział Zielonogórski 

KKiKŁ PZŁ
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Rocznik kwiecień 2004 rok redagowany przez Andrzeja Deckerta ma format A5. Obok spra-
wozdania zarządu, ważny temat to wejście Polski do Unii Europejskiej i co dalej z naszym myśli-
stwem?

Z okazji 35-lecia koła wydano rocznik w listopadzie 2006 roku. Winieta „Łowca” Organu Ga-
licyjskiego Towarzystwa Łowieckiego. Treść numeru to historia łowiectwa w Lubuskiem, i koła. 
Zestawienie pozyskania zwierzyny na przestrzeni 35 lat, sylwetka Bogdana Graffa. Rocznik zre-
dagowali Andrzej Deckert i Ewa Graff, wydany w nakładzie 50 egzemplarzy.

W kwietniu 2008 roku wydano rocznik w nakładzie 35 egzemplarzy. Wzbogacony o dane 
statystyczne dotyczące koła w opracowaniu Andrzeja Sidoruka.

Kolorowa fotografia położonego dzika stanowi winietę wydawnictwa z kwietnia 2009 roku 
w formacie A4. Oprawa - bindowanie grzbietem plastikowym i nakład 35 sztuk.

Na jubileusz 40 - lecia koła wydano rocznik zgodnie ze sztuką edytorską, to mała książeczka 
w formacie A5. Okładki zielone, na przedniej stronie awers, a na tylnej rewers sztandaru koła. 
Wydawnictwo zawiera 35 stron. Stopka informuje: tekst Andrzej Deckert, zdjęcia archiwum koła. 
Skład Studio Reklamowe Kwadrat, wydanie 2011 r.

Roczniki 2012 wydano w nakładzie 50 egzemplarzy, 2013 - egzemplarzy 45, a 2014 już tylko 
40 sztuk. Wszystkie ostatnie trzy mają format A5 i oprawę listwową. Opracowanie i redakcja 
Andrzej Deckert.

Biuletyn z 2015 roku jest wydany profesjonalne. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Dec-
kerta, który do współpracy zaprosił autorów: Piotra Firleja, Włodzimierza Górkę, Macieja Nowa-
ka i Daniela Radziewicza. Zdjęcia z archiwum koła i Andrzeja Sidoruka. Wydrukowano w Perfect 
Druk w Poznaniu w nakładzie 55 egzemplarzy.

Wydania biuletynów dotyczących jubileuszy akcentują ważne wydarzenia w życiu koła, wy-
różniają się też coraz większym poziomem edytorskim. Numer z 2016 roku to myśliwski i kom-
petentny rocznik. Okładka, szata graficzna i tu reprodukcja obrazu Jerzego Kossaka „Święty Hu-
bert” - 1941 rok. Wydany pod redakcją Andrzeja Deckerta i pojawiają się nowi autorzy: Zbigniew 
Szumski, Mateusz Tarnowy, Zenon Tarnowy. Kolorowe i czytelne zdjęcia. W nakładzie 60 egzem-
plarzy wydrukowano w Perfect Druk w Poznaniu. Wydawca ten drukuje kolejne dwa roczniki 
2017 i 2018. Na okładkach reprodukcje obrazów św. Huberta namalowanych przez Kossaków. We 
wstępie do rocznika 2017, Andrzej Deckert napisał: „Do Waszych rąk trafił kolejny, 27 już Rocznik 
Koła Łowieckiego HUBERT. Coraz ładniejszy, zasobniejszy, coraz bardziej profesjonalny...”. Obok 
tematów stałych pojawia się artykuł Henryka Leśniaka „Nieznana pamiątka Włodzimierza Kor-
saka z polowań na kresach”. To pierwszy autor spoza kręgu koła, który tu publikuje. Stąd też coraz 
większe zainteresowanie wzbudza rocznik nie tylko członków koła, ale też kolegów interesujących 
się historią lubuskiego myślistwa. To spowodowało, że nakłady są coraz większe, a tego wydruko-
wano 70 egzemplarzy. Podobnie jest z rocznikiem 2018. Józef Wielgosz wykonał zdjęcia, wydaw-
nictwo ma 46 stron i nakład 70 egzemplarzy.

Licząc kolejne wydania to Rocznik Koła Łowieckiego „Hubert” Świebodzin 2019 ma numer 
29. Dalej to praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Deckerta. Tu obok stałych autorów wyróżnia 
się Andrzej Sidoruk, który opracował, składa numer i wzbogacił go swoimi fotografiami. Wydru-
kowano w Poli Druk Mrowino Rokietnica w nakładzie 80 sztuk o formacie B5.

Następny numer będzie jubileuszowy – trzydziesty, na pięćdziesięciolecie koła. 
Przeglądając biuletyny należy podkreślić, że artykuły, zdjęcia pokazują koło w szczególny 

sposób na przestrzeni ostatnich 30 lat. Przypomniano historię i dorobek, bardzo cenne są wywia-
dy z jego członkami. Koledzy mogą być dumni z różnych osiągnięć związanych z kołem i dojrzeć 
jego wyjątkowość. Tak naprawdę niewiele jest kół w Polsce, które mają swój rocznik. Wzbudził on 
także zainteresowanie wśród kolekcjonerów wydawnictw myśliwskich. 

Roczniki to dzieło Andrzeja Deckerta członka koła, który przez wiele lat redaguje i wydaje 
je sam. Po raz pierwszy numer z 2015 roku jest zespołowy, wciąż pod redakcją Andrzeja. To jego 
wielki wysiłek organizacyjny wymagający również ogromnej konsekwencji i systematyczności 
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i to przez 30 lat. Druk roczników organizował także sam i w sposób tylko sobie znany umiał zna-
leźć sponsorów, a czasem noże Włodzimieraza Górki otwierały drukarnie. Koło pokryło koszty 
czterech roczników: dwa jubileuszowe na 40-lecie i 50-lecie koła oraz numery 17 i 18. Wielkie 
słowa uznania dla redaktora Andrzeja Deckerta. 

Czego osobiście szukałem w rocznikach? Głównie interesowały mnie Korsakowiana, dzia-
łalność Włodzimierza Górki, to postać wyjątkowa i zasługuje na osobne opracowanie. Śladów, 
powiązań z Kołem Łowieckim „Odyniec” Świebodzin. Roczniki Andrzeja to ogromne źródło 
informacji z przeszłości myślistwa świebodzińskiego. Koła prowadzą kroniki, ale też nie wszyst-
ko tam jest udokumentowane. Każda informacja dotycząca naszego łowiectwa regionalnego jest 
ważna. Dokumentacja kół dziwnie rozpływa się przy zmianach zarządów. Dobrze, że pojawiają 
się różne biuletyny, wydawnictwa kół, artykuły w prasie regionalnej, „Łowcu Polskim”, „Z zie-
lonogórskiej kniei”, ale to wszystko jest w rozproszeniu i nie wszystkim kolegom jest znane. Tu 
przykład z podwórka koła „Hubert”, które wydało opracowanie Andrzeja Deckerta „Myślistwo 
Prawdy, mity i dywagacje”. Publikacja bardzo ważna i powinna znaleźć się w każdej bibliotece 
myśliwego, a także nauczyciela i rolnika. Warto te materiały zebrać i opracować bibliografię my-
ślistwa świebodzińskiego, regionalnego. To jest nasz dorobek kulturowy, który należy pokazywać 
bo przecież nie tylko polujemy.

Komplet roczników „Huberta” zgromadził Włodzi-
mierz Górka i udostępnił, za co serdecznie dziękuję. Rocz-
niki świebodzińskiego „Huberta” przeglądałem i  opisa-
łem w „Z ZIELONOGÓRSKIEJ KNIEI”. Czekałem na 
rocznik jubileuszowy, a tu ogromne zaskoczenie. Zamiast 
Rocznika ukazało się wydawnictwo „Regionalna Kultura 
Łowiecka”. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Dec-
kerta. We wstępie autor informuje i oczekuje, że 9 maja 
2021 roku koło „Hubert” uroczyście będzie obchodzić ju-
bileusz 50-lecia. Pisząc to nie spodziewał się, że pandemia 
COVID-19 wiele zmieni w kraju i dotknie również myśli-
wych, dlatego uroczystości jubileuszowe zostały przenie-
sione na maj 2022 roku. 

Pierwszy rozdział dotyczy obyczajów myśliwskich. 
W drugim Andrzej Deckert zauważa „Kobiety w my-
ślistwie”. Przypomina boginie: Artemidę, Dianę, Dzie-
wannę, ale też przedstawia „Kobiety w historii 50 – lecia 
naszego Koła Specjalna dedykacja dla żon myśliwych”. Tu 
aż się chce krzyczeć, brawo Andrzej! To dzięki naszym małżonkom i ogromnej ich tolerancji, 
wyrozumiałości uprawiamy nasze myślistwo. Szacunek dla naszych żon, Andrzej dziękuje im 
w imieniu kolegów myśliwych.

Przemyślenia swoje i podsumowanie 45-letniej służby dla św. Huberta zawarł Włodzimierz 
Górka w rozdziale „Donos na siebie”. W kolejnych rozdziałach przedstawione są sylwetki my-
śliwych z koła „Hubert”: „Prezes” - Marian Pawłowski, „Myśliwskie CV niedzielnego łowcy” - to 
sam autor Andrzej Deckert interesująco o sobie, „Nemrod” - Henryk Strankowski, „Myślistwo 
nietypowe” - Bogdan Graff i sylwetka Mariana Brandyka, który nie jest myśliwym, ale „poluje” 
z  aparatem fotograficznym. Zgodnie z tradycją Andrzeja roczników, na końcu humor myśliwski. 
Całość bogato ilustrowana. Książka ma okładki miękkie w kolorze brązu. Na stronie tytułowej 
Medalion-broszka wykonana w Pracowni Biżuterii Myśliwskiej DIANA w Poznaniu, a na ostat-
niej stronie okładki fotografia „Odchodząca chmara” - M. Brandyk. Stron 52 i nakład 80 egzem-
plarzy wydrukowano w Drukarni PDP, Mrowino, ul. Towarowa 4.
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SPOD PIÓRA KLUBOWICZA
Prezentuję i polecam bardzo ciekawą, ładnie edytorsko wy-

daną (dobry papier, kilkaset kolorowych zdjęć, twarda okład-
ka) monografię zatytułowaną „Z dziejów gorajskiej sygnali-
styki myśliwskiej” napisaną przez dr. Macieja Strawę. Autor 
przedstawił w niej lokalną tradycję gry na rogach, począwszy 
początków XX wieku, kiedy to gorajskie lasy i otoczenie zamku 
wypełnione było muzyką graną przez służbę i członków rodu 
Hochbergów – wielce zasłużonego dla rozwoju sygnalistyki 
łowieckiej. Większość 350-stronicowego dzieła poświęcona 
jest Zespołowi Szkół Leśnych w Goraju i 40-letniej działalno-
ści Zespołu Trębaczy Myśliwskich przy tej zasłużonej placów-

ce oświa-
towej. 

Uważnemu czytelnikowi i miłośnikowi 
kultury łowieckiej, przeglądającemu za-
mieszczony w monografii niezwykle bo-
gaty materiał zdjęciowy, przypominają się 
sceny najważniejszych ogólnopolskich im-
prez kulturalnych organizowanych przez 
PZŁ i Klub Sygnalistów Myśliwskich, nie 
tylko muzycznych. Ciekawym rozdziałem 
są wspomnienia twórców i współpracowni-
ków zespołu, a także słowa i nuty utworów 
skomponowanych dla gorajskich sygnali-
stów i muzyków. 

Spod pióra Leszka Walendy wyszła interesująca i sta-
rannie wydana przez Agencję Reklamową Baga monografia 
zatytułowana „10 lat Oddziału Województwa Lubelskiego 
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ”, opatrzona 
słowem wstępnym Andrzeja Łacica i Krzysztofa Oleszczuka 
– prezesa oddziału.

Leszek Walenda swe opowiadanie przedstawił w okre-
ślonym porządku czasowym rozpoczynając od historii 
powstania oddziału, następnie szczegółowo scharaktery-
zował jego działalność i dorobek, ilustrując tekst licznymi 
i dobrej jakości zdjęciami. Z narracji autora dowiadujemy 
się o licznych inicjatywach kulturowych prezesa, zarządu 
i członków oddziału, uznanych i docenianych w lubelskich 
środowiskach samorządowych, muzealnych, kolekcjoner-
skich i wśród leśników. Wspomnę o ufundowaniu kamienia 
w Borowych Młynach, upamiętniającego polowanie króla Stefana Batorego w puszczy nad Tan-
wią i „Medalionu Łosia” dla Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, o współpracy 
z kierownictwem muzeów: Dworkiem Wincentego Pola i Pałacem Zamoyskich w Kozłówce, 
gdzie czynnie uczestniczono w „Nocy Muzeów” i „Intelektualiach Myśliwskich”. 

Udział członków oddziału w cyklicznych Spotkaniach z Tradycją i Kulturą Łowiecką 
w Zwierzyńcu oraz w Lubelskich Dniach Kultury Łowieckiej, w charakterze wystawców i popu-
laryzatorów łowieckiej kultury, zyskał sympatię i uznanie w lubelskim środowisku. W książce 

Kierownicy zespołu Paweł i Maciej Strawa, olej na płótnie 
pędzla Zdzisława Machowicza 
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możemy też przeczytać o organizowanych wystawach, współpracy z młodzieżą i innych cieka-
wych inicjatywach członków oddziału.

Całość zamykają prezentacje oddziałowych pamiątek wydawanych z okazji jubileuszy, zjaz-
dów i innych imprez okolicznościowych. Na estetykę wydania wpłynęły niewątpliwie zamiesz-
czone w książce rysunki i grafiki Anny Fic-Lazor – dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

„Przygody leśniczego Wajgerszpały i inne myśliwskie dyrdymały” to pełne humoru opo-
wiadania napisane z polotem i bardzo dobrą znajomością realiów myśliwskich, języka i zwycza-
jów łowieckich. Stworzył znany krzewiciel kultury łowieckiej, członek Oddziału Tarnowskiego 
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ – Sławomir Gabriel Pawlikowski, autor licz-
nych publikacji w prasie regionalnej i centralnej, popularyzujących szlachetną sztukę wabienia. 
Przygody leśniczego Wajgerszpały dla starszego pokolenia myśliwych są na tyle ciekawe, co 
i realistyczne. Ileż podobnych zdarzeń z udziałem myśliwych – kawalarzy, starych wyg leśnych 
– naganiaczy, przeżyliśmy w powojennych czasach biedy, kufajek i gumofilców, ale też w cza-
sach dawno minionych, znanych z powiedzenia „nie wypijesz, nie zabijesz”. Książka przywo-
łuje wspomnienia z lat młodości i dlatego z przyjemnością ją 
czytałem.

Krzysztof Mielnikiewicz 
Oddział Warszawski i Rzeszowski KKiKŁ PZŁ 

*****
„Opowiadania i szkice nie 

tylko myśliwskie” – autor Bog-
dan Michalak, wydawca EKO-
CHEM Waldemar Żuwalski, 
Warszawa, 2021 rok. Kolejną, 
202 stronicową książkę autor 
rozpoczął mottem: „Prawdziwy 
myśliwy, nie potrzebuje zabijać, 
aby być szczęśliwym. Wspomnie-
nia są trofeami piękniejszymi od 
wszystkich innych... I trwalszy-
mi”, a we Wstępie do niej napi-
sał: Na koniec mego pisania chcę 
opisać zdarzenia, które przeżyłem 
sam albo wspólnie z innymi ludź-
mi i były tak znaczące w różnych 
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okresach mojego życia, że je zapamiętałem jakby zdarzyły się wczoraj. Niektóre zdarzenia my-
śliwskie opisane w moich pierwszych książkach, już niedostępnych dla nowych czytelników, posta-
rałem się ponownie odtworzyć. Może będą ciekawe na tyle, że aż warte przeczytania. 

Książka w niektórych jej częściach jest pewnego rodzaju poradnikiem, Bogdan Michalak 
dzieli się w niej doświadczeniem łowieckim i życiowym. Tak jak w poprzednich publikacjach 
opisuje przygody łowieckie. Podpowiada jak zachować się w niebezpiecznych sytuacjach pod-
czas polowań. Przeżył pięć szarż dziczych, i jak napisał żyje dzięki asekuracji psów i celnemu 
oku. Zdradza tajniki wabienia byków jeleni. Pisze też o swoim dzieciństwie, zdobywaniu wie-
dzy i wykształcenia, o pracy zawodowej. 

Zainteresowani nabyciem książki mogą skontaktować się z jej autorem, telefon: 602862919.

„Przed Zmierzchem – wier-
sze i okruchy wspomnień Mariana 
Ozimka” – autorzy Marian Ozimek, 
Liliana Keller i Janusz Siek, wydawca 
Montserrat Gras Graupera wspólnie 
z  Oddziałem Roztoczańskim KKiKŁ 
PZŁ, Tomaszów Lubelski 2022, stron 
215, skład komputerowy Sławomir 
Olszyński, ISBN 978-83-942383-6-0.

Liliana Keller i Janusz Siek w „Sło-
wie o Autorze - Klubowym Koledze 
Marianie” do pierwszego wydania 
jego wierszy, życzyli mu dobrego 
zdrowia, twórczej weny, a sobie dal-
szej wspaniałej z nim współpracy. Szybko okazało się, że nasze życzenia się spełniły, bo przez 
ponad dwa lata od wydania pierwszej książki, Marian Ozimek napisał dwadzieścia pięknych 
wierszy. Zebraliśmy je i połączyliśmy z wierszami pierwszego wydania. Ponadto w drugim wy-
daniu Marian przybliżył nam swoje dzieciństwo i młodość, opisał pracę zawodową na różnych 
stanowiskach w wielu miejscach w kraju i zagranicą. Dużo miejsca w książce zajmują opisy 
wydarzeń związanych z kulturą łowiecką, które wspólnie realizowaliśmy. Tak jak w pierwszym 
wydaniu opisywane wydarzenia i zamieszczone wiersze wzbogaciliśmy fotografiami, których 
w książce jest 510.

Janusz Siek – Oddział Roztoczański KKiKŁ PZŁ

*****
„Zapiski myśliwskie nie zawsze godne upamiętnienia 

w  literaturze, a ku uciesze spisane” - autor Włodzimierz 
Górka. Bardzo ciekawe opowiadania zawsze z zaskakującą 
puentą. Wzbogacona dykteryjkami hrabini Kociewo. Bogato 
ilustrowana. Sylwetkę autora przedstawia Andrzej Deckert. 
Okładka miękka. Wydanie I stron 98. Wydawca Oddział Zie-
lonogórski Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego 
Związk Łowieckiego, Zielona Góra - Świebodzin 2021. ISBN 
978-83-961191-1-7.

Mieczysław Bohdan - Oddział Zielonogórski KKiKŁ PZŁ 

Janusz Siek urodził się w 1951 r. w Tarnogrodzie, jest absolwentem Wy-
działu Ekonomicznego UMCS w Lublinie, mgr ekonomii. Do PZŁ wstą-
pił w 1983 r., do KŁ nr 20 „Głuszec” w Biłgoraju, od 2004 r. należy do KŁ 
nr 44 „Roztocze” w Zamościu. W 2000 r. rozpoczął współpracę z redakcją 
kwartalnika zamojskiego okręgu PZŁ „Myśliwiec Kresowy”, od 2007 r. jest 
jego redaktorem naczelnym. W 2004 r. opracował monografię „50 lat Koła 
Łowieckiego nr 20 w Biłgoraju”, autor monografii „Koło Łowieckie nr 44 
„Roztocze” w Zamościu” wydanej w 2015 r. Jest współautorem, wspólnie 

ze Zdzisławem Sawickim, folderu edukacyjnego WKŁ nr 121 „Świt” w Zamościu oraz książki 
„Kultura łowiecka Zamojszczyzny” wydanej w 2017 r. W 2013 r. był współzałożycielem Od-
działu Zamojskiego, a w 2018 r. Oddziału Roztoczańskiego KKiKŁ PZŁ. W 2009 r. rozpoczął 
współpracę z redakcją krajowego biuletynu „Kultura Łowiecka”, 9 października 2015 r. został 
powołany na redaktora naczelnego tego biuletynu. Jest członkiem krajowego, sześcioosobowe-
go Zarządu Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, od 2018 r. kawalerem Zakonu Ka-
walerów Orderu Złotego Jelenia. Pod jego redakcją wydano „Roczniki Zakonu Kawalerów Or-
deru Złotego Jelenia Myśliwskie intelektualia” – 2020 i 2021. Odznaczony wszystkimi czterema 
odznaczeniami Okręgu Zamojskiego PZŁ, wszystkimi trzema „Medalami Zasługi Łowieckiej”, 
w 2013 r. został kawalerem Medalu Świętego Huberta. 

Marian Ozimek urodził się w 1942 r. w Sporniaku w powiecie lubelskim, 
jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Lublinie, mgr inż. rolnictwa. 
Po studiach przez ponad dwadzieścia lat pracował w administracji pań-
stwowej wszystkich szczebli. Ponad dziewięć lat był dyplomatą - konsulem 
na Ukrainie i w Republice Czeskiej. Za swoją pracę zawodową otrzymał 
ponad czterdzieści odznaczeń państwowych, resortowych i organizacji spo-
łecznych, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Ko-
misji Edukacji Narodowej, Odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Medal 

im. Wincentego Witosa, Odznaczenie im. Ignacego Solarza. Marian Ozimek od 1975 r. jest 
członkiem PZŁ, należał do Kół Łowieckich „Bażant” w Biłgoraju, „Padwa” w Zamościu, „Her-
mes” i  „Dinosaurus” w Warszawie, „Sarenka” w Wojciechowie i „Rogacz” w Hrubieszowie, 
w którym od dwunastu lat jest prezesem. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku był za-
stępcą przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ. Odznaczony zamojskimi okręgowymi od-
znakami wszystkich stopni, Medalem „Zasłużony dla Łowiectwa Zamojszczyzny”, Brązowym, 
Srebrnym i Złotym „Medalem Zasługi Łowieckiej” oraz najwyższym odznaczeniem łowieckim 
„Złomem”. Jest członkiem Oddziału Roztoczańskiego KKiKŁ PZŁ oraz stałym współpracow-
nikiem redakcji „Myśliwca Kresowego”. 

Liliana Keller urodziła się w Krasnymstawie, jest absolwentką Państwowe-
go Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, po którego ukończeniu podjęła 
naukę zawodu fotografa. Zakład fotograficzny, który prowadzi na stałe wpi-
sał się w obraz zamojskiej Starówki, ponadto maluje. W PZŁ jest od 1982 r., 
należała do Kół Łowieckich „Słonka” w Zwierzyńcu, „Towarzystwo Racjo-
nalnego Polowania” w Zamościu, „Głuszec” w Biłgoraju i nr 44 „Roztocze” 
w Zamościu, którego jest prezesem. Jest redaktorką „Myśliwca Kresowego” 
oraz fotoreporterką krajowego kwartalnika „Kultura Łowiecka” wydawane-

go przez KKiKŁ PZŁ. Autorka większości zdjęć w publikacjach „Kultura łowiecka Zamojsz-
czyzny” i monografii „Koło Łowieckie nr 44 „Roztocze” w Zamościu”. Współzałożycielka Od-
działów Zamojskiego oraz Roztoczańskiego KKiKŁ PZŁ, którego jest prezesem. Odznaczona 
brązową i srebrną i złotą odznaką „Zasłużony dla Łowiectwa na Zamojszczyźnie”, Medalem 
„Zasłużony dla Łowiectwa Zamojszczyzny”- jest jego projektantką, Brązowym i Srebrnym Me-
dalem Zasługi Łowieckiej oraz Medalem Świętego Huberta.

WIERSZE I OKRUCHY WSPOMNIEŃ
MARIANA OZIMKA

PRZED ZMIERZCHEMPRZED ZMIERZCHEM
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*****
W grudniu 2022 roku wydano „Archiwalia Włodzimie-

rza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Część 
druga” w opracowaniu Alicji Lipińskiej i Marii Radziszew-
skiej, które są kontynuacją archiwaliów wydanych w 2003 
roku, w opracowaniu Janusza Rećki. W przedmowie dowiadu-
jemy się „W trakcie opracowywania archiwalnej dokumentacji 
ikonograficznej interesującym odkryciem okazały się silhouet-
tes, czyli malowane czarnym tuszem sylwetki twarzy z profilu 
współuczestników polowań w 1934 roku w Dawidgródku. Po-
dobną metodą artysta Włodzimierz Korsak narysował obrysy 
profilu twarzy kolegów z Wojskowego Instytutu Geograficznego, 
działającego w latach 1919 – 1949. Spuścizna ikonograficzna to 
także 79 fotografii różnego formatu, w części wykonanych przez 
fotoreportera „Nadodrza” Czesława Łuniewicza, w  większości 

jednak to zdjęcia własne myśliwego. Ponadto zachowała się brązowa teka zawierająca 11 au-
torskich fotografii okolic miasta Lubniewice. Część kolekcji zawiera sporządzone przez autora 
odręczne podpisy. Niestety zawartość teczki jest znacząco niekompletna. Wyjątkowo osobistą pa-
miątką po Włodzimierzu Korsaku są jego rysunki. Portret starszego mężczyzny z profilu pozwa-
la domniemywać, że przedstawia ojca Bronisława. Matka karmiąca łyżeczką dziecko może być 
wspomnieniem własnego dzieciństwa lub dzieciństwa dzieci: syna Andrzeja lub córki Włodki. 
Szkic twarzy dziewczynki być może przedstawia małą Włodkę. I jeszcze coś, co ukochał na całe 
życie i pięknie umiał utrwalać – przyroda”. Wydawca: Pro Libris – Wydawnictwo WiMBP im. 
Cypriana Norwida w Zielonej Górze; współwydawca: Oddział Gorzowski im. Włodzimierza 
Korsaka Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. 

Oddział Gorzowski im. 
Włodzimierza Korsaka Klu-
bu Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej PZŁ dla upamięt-
nienia 20-lecia działalności 
wydał reprint „Jednodniów-
ki Anińskiej” w opracowa-
niu Henryka Leśniaka wraz 
z  transkrypcją tekstu ręko-
pisów ułatwiającego czytel-
nikom zapoznanie się z jej 
treścią. W  reprincie została 
zachowana faktura orygi-
nalnej okładki jednodniów-
ki. Oryginał wydano w roku 
1915 w Anińsku, w jednym egzemplarzu, wystawiony jest w muzeum „Korsakówka” przy Nad-
leśnictwie Kłodawa. Decyzja o wydaniu reprintu podjęta została w celu zabezpieczenia przed 
zniszczeniem i upowszechnienia unikatowego wydawnictwa. Wydawcy: Wydawnictwo Pusz-
cza, Oddział Gorzowski im. Włodzimierza Korsaka KKiKŁ PZŁ; współwydawca: WiMBP im. 
Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Gorzów Wielkopolski 2021, s. 182.

Henryk Leśniak – Oddział Gorzowski KKiKŁ PZŁ
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Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ w Witnicy z powodu obostrzeń covidowych nie mógł 
się odbyć w zaplanowanym terminie. Dla upamiętnienia zjazdu zaplanowano wydanie kilku 
pamiątek dla kolekcjonerów. Na prośbę Klubowiczów postanowiono wydać dwie z nich: ar-
kusik znaczków spersonalizowanych oraz 
dwie karty pocztowe wydane przez Pocztę 
Polską S.A. według projektu Henryka Le-
śniaka. 

Henryk Leśniak – Oddział Gorzow-
ski KKiKŁ PZŁ

FALERY I INNE PAMIĄTKI KKiKŁ PZŁ (20)

*****
Oddział Województwa Lubelskiego KKiKŁ PZŁ w związku z 10 - leciem powstania wydał 

następujące pamiątki związane z tą rocznicą:
• monografię oddziału (fot. na str. 88), 
• medal pamiątkowy, 
• oznaki pamiątkowe w dwóch wersjach - brązowej i srebrnej.

Sławomir Olszyński - Oddział 
Województwa Lubelskiego 
KKiKŁ PZŁ 
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*****
Oddział Zamojski im. 

Alfreda Hałasy KKiKŁ PZŁ 
z  okazji przypadającej w 2021 
roku 90. rocznicy urodzin Pa-
trona - Alfreda Hałasy, wydał 
pamiątkowy medal poświęco-
ny temu wydarzeniu. Nakład 
50 sztuk, średnica 70 mm, pro-
jekt Tomasz Sak, wykonanie 
P.P.H.U „BALKART” Często-
chowa. 

Tomasz Sak - Oddział Zamojski KKiKŁ PZŁ
     

*****
Oddział Bialskopodlaski KKiKŁ PZŁ wydał oznakę organizacyjną we-

dług projektu Jana Siemaszki z Oddziału Świętokrzyskiego KKiKŁ PZŁ 
i  Rafałała Koniecznego – skarbnika oddziału bialskopodlaskiego. Wyko-
nawcą oznaki jest firma POLMET z Częstochowy.

Zbigniew Kozioł - Oddział Bialskopodlaski KKiKŁ PZŁ

Z największą przyjemnością informujemy, że w dniach 17-18 czerwca 2022 roku w Zamo-
ściu organizowany jest XXVI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej. W ramach festiwalu 
odbędą się m.in. XXVI Ogólnopolski Konkurs Sygnalistów Myśliwskich „O Róg Wojskiego”, 
XXII Ogólnopolski Konkurs Muzyki Myśliwskiej, Kresowy Przegląd Chórów oraz liczne kon-
certy, pokazy i wystawy. Organizatorzy w sposób szczególny zapraszają publiczność w piątek 17 
czerwca 2022 roku na wieczorny blok koncertowy (18.00-21.30) na zamojskim Rynku Wielkim 
oraz w sobotę na wydarzenia finałowe festiwalu (16.30-20.30) – mszę św. hubertowską, paradę 
myśliwską i ogłoszenie wyników, a także galowy koncert laureatów konkursów muzycznych.

Więcej informacji o festiwalu zamieszczonych jest na stronie internetowej http://muzyka.
mysliwska.pl/wydarzenia/2022/xxvi-ogolnopolski-festiwal-muzyki-mysliwskiej-zamosc-2022

Organizatorzy XXVI OFMM Zamość 2022

ZAPROSZENIE NA XXVI OGÓLNOPOLSKI 
FESTIWAL MUZYKI MYŚLIWSKIEJ 

ZAMOŚĆ 2022
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AMBONA?
Ostała się w polu ambona samotna
Co ludzi nie widzi ni zwierza
Jej czas już przeminął  jak chwila ulotna
Tam zegar już lata odmierza.

Porosły mchem nogi i szczeble drabiny
Przed deszczem dach też już nie chroni
A obok się rozrósł krzak wielkiej tarniny
Dostępu do wnętrza jej broni.

Przez lata służyła staruszka poczciwa  
I młodym i starym myśliwym
A dziś zapomniana, kulawa, leciwa
Nie marzy o życiu godziwym.

Zapomniał już o niej myśliwski świat cały
I przesiadł na inne ambony
A niegdyś z jej okien padały w dal strzały
Niejeden zwierz celnie trafiony.

Widoki z niej były przepiękne wokoło  
I zwierza widziała miliony
Tam kos pogwizdywał na dachu wesoło
Dziś nikt nie pamięta ambony…

Październik, 2016 rok

FRASZKI „NA PASJĘ”

Na polowanie
W pojedynkę i zbiorowo
Każdy strzela to i owo.

Na zbiorówkę
Strzelb czternaście, dziki w miocie
Prowadzący na pokocie.

Na prowadzącego
Rozlosował stanowiska
Teraz w naszych rękach wszystko.

KĄCIK POEZJI 
PRZYRODNICZO-ŁOWIECKIEJ
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Na nagankę
W miocie słychać głośne krzyki
To na linię idą dziki.

Na pudlarza
Na pokocie
Kule w płocie.

Na sygnalistę
„Darz Bór” „ Zbiórka” i „Na łowy”
On sygnały grać gotowy.

Na selekcjonera
Strzelił byka w rykowisko,
Rok „powisi” biedaczysko.

Na dewizowca
Jak tu strzelić łeb koronny
I nie dostać dwóch czerwonych.

Zbigniew Kozioł – Oddział Bialskopodlaski, Województwa Lubelskiego  KKiKŁ PZŁ 

Od Redakcji: Zbigniew Kozioł urodził się 19 marca 
1971 roku w Białej Podlaskiej. Od roku 2007 jest człon-
kiem Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koła Ło-
wieckiego nr 63 „Dąbrowa” w Białej Podlaskiej. Pełniąc 
funkcję sekretarza w latach 2010-2015 prowadził kronikę 
koła wydawaną jako rocznik w formie zeszytów „Z Pod-
laskiej Dąbrowy”. W 2014 roku odznaczony Brązowym 
Medalem Zasługi Łowieckiej. Od roku 2015 członek Ko-
misji Etyki, Tradycji i Odznaczeń przy Okręgowej Ra-
dzie Łowieckiej, a od roku 2020 członek Komisji Etyki 
i Promocji Łowiectwa. Współpracuje przy redagowaniu 
„Bialskopodlaskiego Rocznika Łowieckiego”. Autor wie-
lu fraszek i rymowanek zebranych w tomiku „Ni puchu, 
ni pierza... do rymu na zwierza”. W roku 2018 za dotych-
czasowe osiągnięcia w zakresie propagowania kultury, 
tradycji i sztuki łowieckiej odznaczony Medalem Świę-
tego Huberta. W  2021 roku wstąpił do Oddziału Wo-
jewództwa Lubelskiego Klubu Kolekcjonera i  Kultury 
Łowieckiej PZŁ, rok później został jednym z założycieli 
Oddziału Bialskopodlaskiego Klubu, którego jest preze-
sem. Interesuje się literaturą łowiecką i filatelistyką, ko-
lekcjonuje stare myśliwskie przedmioty użytkowe oraz pamiątki myśliwskie związane z Okrę-
giem Bialskopodlaskim PZŁ.
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POLESIE 
Polesie – kraina pełna jezior, 
Bagien i moczarów. 
Rzek, strumieni, trzcinowisk.
Gadów i komarów.

Mgieł porannych, wieczornych.
Oparów bagiennych.
Brzezin, borów sosnowych.
Piaszczystych pól, łąk sennych.

Na których z rzadka rozrzucone
Stoją stogi siana.
Jak wieżyce obronne.
Mgłą okryte z rana.

Na ich szczycie nieruchomo
Siedzą myszołowy
Wypatrując zdobyczy. 
Tak prowadzą łowy

Nad bezkresem trzcinowisk.
Gdzie łóz gęste krzaki,
Kołysząc się na wietrze
Polują błotniaki.

Tam gdzie błękit jezior
Bielik, ptak herbowy
W błękicie nieba szybuje.
Kwiląc wiedzie łowy.

A wiosną o poranku,
W głębi boru, z mszaru
Trąbienie żurawi słychać.
Pełne nostalgii i czaru.

Śród łąk łachy piaszczyste.
Na nich wrzosowiska.
Z karłowatymi brzozami, sosnami.
Tam są tokowiska.

Tam koguty cietrzewie
Wiosną, zawzięcie tokują.
Czuszykają, bulgocą.
Skrzydłami rysują.

W sercu puszczy o świcie
Gdy jest jeszcze ciemno,
W koronie starej sosny głuszec
Śpiewa z cicha, swą pieśń czarowną, tajemną.

*****
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A gdy niebo wiosennie
Zachód ubarwi zorzami,
Słonka długodzioba majestatycznie
Ciągnie nad duktami.

W sierpniowe wieczory
Pod niebem ubranym w gwiazd tysiące.
Słychać świst skrzydeł kaczek,
Na ścierniska stada lecące.

W głębi lasu woń ściółki, grzybów.
 Zapach malin, bagno odurzające.
 Na poletkach zbóż, hreczki.
 Traw, ziół skoszonych na łące.

Gdy wrzesień knieję ubarwi
Zręby, uroczyska.
Nocami, wczesnym rankiem
Słychać jelenie, głosy rykowiska. 

Zbrojny w rosochy łoś potężny
Na rojstach wśród bagien, łóz
Odprawia gody jesienne.
Pierwotnej puszczy, pierwotny król.

Nad mgłą welonem rozesłaną 
Nisko nad łąką, bagnami
Jak duchy, głowy łosi zda się płyną we mgle. 
Strojne łopatami.

 A w noce księżycowe
 Latem, czy też zimą
 Głos puchacza, wycie wilków.
 W bezkres bagien płyną.

 Nad rzeczką, jeziorem w puszczy,
 Z rzadka chatki rozrzucone.
 W bzach, jaśminach
 Lip starych konarami szczelnie otulone.

 I cisza, nie podobna ta do innej ciszy.
 Zasłuchany w tę ciszę bicie serca słyszysz.
 Z rzadka tylko głosami natury przerywana.
 Kwileniem czajki, szczekaniem rogacza, klekotem bociana.

 Zimą puchem śnieżnym okryta.
 Oszroniona, bajeczna pełna czaru.
 Parskanie konika ciągnącego sanie.
 Perliste dzwonienie janczarów.

 Polesie – kraina mgłą przeszłości zasłoniona.
 Tajemnicza kraina wśród bagien, we mgłach.
 Miniona, tęskniona.
 Mglista w tęsknocie, słoneczna... w snach. 

Stanisław Ostański, 14 lipca 2018 roku
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W numerze 101-102/2021 nasze-
go kwartalnika ukazał się interesu-
jący skądinąd artykuł o związkowej 
bibliotece, do którego to chciał-
bym się w kilku słowach odnieść, 
a w szczególności do fragmentu 
poświęconego księgozbiorowi po 
Włodzimierzu Puchalskim. Otóż 
z  wielkim zaskoczeniem wyczyta-
łem o przekazaniu  rzeczonego księ-
gozbioru do Towarzystwa Nauko-
wego Płockiego w Płocku, a  mam 
jakąś wiedzę na ten temat i  znam 
płockie środowisko. Po kilku roz-
mowach telefonicznych sprawa się 
szybko wyjaśniła. Księgozbiór po 
Włodzimierzu Puchalskim, zna-
nym fotografiku, przyrodniku 
i myśliwym przekazany został przez 
wdowę panią Alanę Puchalską do 
Biblioteki PZŁ, skąd jako dar Pol-
skiego Związku Łowieckiego trafił 
do  Włocławskiego Towarzystwa 
Naukowego we Włocławku. Dlacze-
go tak się stało? Trudno dzisiaj na 
to pytanie odpowiedzieć. Zapewne 
dużą wiedzę na ten temat posiada 
łowczy okręgowy z Włocławka kol. 
Grzegorz Wiśniewski, który też 
pewnie był inicjatorem tej darowi-
zny. W każdym bądź razie jak by tego nie rozpatrywał, to księgozbiór ten trafił w dobre miejsce, 
do placówki naukowej gdzie jest odpowiednio zabezpieczony i eksponowany. Został umieszczony 
w dziale specjalnym Biblioteki WTN jako jeden z trzech specjalistycznych księgozbiorów. Dostępny 
dla czytelników tylko na miejscu bez możliwości wypożyczenia. W załączeniu przedstawiam  sto-
sowną informację jaką na ten temat otrzymałem z WTN. Ubolewać można tylko nad jednym - na 
ogólny brak wiedzy na temat istnienia tego księgozbioru. Natomiast wszelkie dzisiaj dywagacje na 
temat zwrotu tych książek na Nowy Świat są delikatnie mówiąc, co najmniej niewłaściwe czy wręcz 
absurdalne. Chyba czas najwyższy w księgach inwentarzowych  biblioteki PZŁ, zamiast zostawiać 
puste miejsce, to   wprowadzić   zapis o podarowaniu tych książek Włocławskiemu Towarzystwu 
Naukowemu. Otwartą sprawą zaś pozostaje ilość egzemplarzy wchodzących w skład księgozbioru. 
W księdze inwentarzowej, jak wynika z artykułu, dla księgozbioru zarezerwowano 608 numerów, 
natomiast do Włocławka zostało przekazanych ponad 500 egzemplarzy (530?), a co z resztą?! 

Zagadkę do ewentualnego wyjaśnienia pozostawiam Autorom artykułu, a w szczególności kol. 
Leszkowi Szewczykowi, który dysponuje i jakąś wiedzą i jakimiś też, co prawda szczątkowymi, 
dokumentami dotyczącymi tej sprawy, które może by warto było pokazać na łamach „Kultury 
Łowieckiej” wzorem tych prezentowanych w rzeczonym artykule.

Andrzej W. Głowacki – Oddział Warszawski KKiKŁ PZŁ 

LISTY DO REDAKCJI
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Zarząd, oddziały klubu i indywidualnie członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowiec-
kiej PZŁ, od wielu lat, projektują i wydają datowniki okolicznościowe, beznominałowe karty 
pocztowe, R-ki polecenia i znaczki spersonalizowane. 

Podczas większości krajowych zjazdów delegatów klubu organizowane są przez Pocztę Pol-
ską S.A. stoiska filatelistyczne umożliwiające wysłanie przesyłki listowej opatrzonej ww. znaka-
mi pocztowymi. List z ilustrowaną R-ką polecenia, naklejonym tematycznym znaczkiem pocz-
towym, ostemplowany datownikiem upamiętniającym wydarzenie jest wyjątkowym walorem 
filatelistycznym (całością pocztową). 

Na temat znaczenia znaczków spersonalizowanych i kart beznominałowych na ekspona-
tach prezentowanych i ocenianych podczas krajowych i międzynarodowych wystaw filateli-

styczntych trwa dysku-
sja, a nawet polemika. 
Aktualnie sędziowie 
filatelistyki kartki bez-
nominałowe i znaczki 
spersonalizowane trak-
tują jako druki pocz-
towe, nie przyznają za 
nie punktów konkur-
sowych, a  w  niektórych 
przypadkach przyznają 
punkty ujemne (np. za 
znaczki spersonalizo-
wane zamieszczone bez 
ostemplowania tema-
tycznego, czy dużą ich 
liczbę w eksponacie). 
Jednak znaki te ostem-
plowane skorelowanym 
(analogicznym) datow-
nikiem okolicznościo-
wym, który jest ważnym 
i uznawanym walorem 
filatelistycznym, po 
przebyciu drogi pocz-
towej, nabierają innej 
wartości, wzmacniają 
eksponat. 

Znaczki spersonali-
zowane w obrocie kra-
jowym i międzynarodo-
wym są pełnoprawnymi 
znakami opłaty pocz-

„MOJE ZNACZKI” I „NEOZNACZKI” 
- OFERTA POCZTY POLSKIEJ S.A. 

DLA FILATELISTÓW 

List polecony (całość pocztowa) ze znaczkami spersonalizowanymi, okolicznościo-
wą R-ką polecenia i datownikiem okolicznościowym

Kartka pocztowa beznominałowa z „neoznaczkiem” i z datownikiem okolicznościo-
wym
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towej, można nimi 
opłacać i wysyłać listy, 
stanowią, zwłaszcza 
dla kolekcjonerów 
klubowych, interesu-
jące i cenne pamiątki 
z  uczestnictwa w  im-
prezach, dokumen-
tują historię klubu 
i  wzmacniają zbiory 
filatelistyczne. Znacz-
ki te po latach, z pew-
nością będą przez fila-
telistów poszukiwane 
i nabiorą wartości ma-
terialnej. Historia fila-
telistyki pokazuje, że 
niektóre niskonakła-
dowe znaczki, całostki 
pocztowe (kartki z na-
drukowanym znacz-
kiem) poczt prywat-
nych, akceptowane 
i  katalogowane przez 
agencje pocztowe, są 
dziś rarytasami filate-
listycznymi.

Poczta Polska S.A. przed kilku laty, rozszerzyła zakres usług pocztowych umożliwiając sko-
muteryzowanym klientom zakup tzw. „neoznaczków” pocztowych ze standardową lub z własną 
grafiką, na której nie można zamieszczać treści pornograficznych, rasistowskich, wulgarnych, 
obraźliwych i plagiatów.

„Neoznaczki” wykorzystać można do nadania przesyłki Poczty Polskiej S.A., np. listu lub 
kartki pocztowej. Można je kupić przez internet i wydrukować w domu, w biurze, na papierze 
zwykłym lub samoprzylepnym, etykietach lub bezpośrednio na kopercie, razem z danymi adre-
sowymi nadawcy i odbiorcy. Przesyłki zwykłe opłacone „neoznaczkiem” wystarczy wrzucić do 
skrzynki pocztowej, a polecone nadać za pokwitowaniem w urzędzie pocztowym. 

W odróżnieniu od znaczków spersonalizowanych, cena zakupu „neoznaczka” odpowiada 
obowiązującej taryfie pocztowej. Walor jest ważny przez rok, nie można go wydrukować i użyć 
ponownie, bowiem po zeskanowaniu kodu kreskowego traci ważność i usuwany jest z bazy 
pocztowej.

Prezentuję kilka „neoznaczków”, których używam okazjonalnie do nadawania listów i kart 
pocztowych oraz do ostemplowań filatelistycznych. W Niepołomicach nadarzy się okazja do 
wysłania listów i kart pocztowych z prezentowanymi „neoznaczkami” lub klubowymi znacz-
kami spersonalizowanymi i co istotne ostemplowanych datownikiem okolicznościowym przy-
gotowywanym z okazji jubileuszu klubu przez Wacława Gosztyłę. 

Krzysztof Mielnikiewicz – Oddział Warszawski i Rzeszowski KKiKŁ PZŁ

Neoznaczki z własną grafiką na listy 
polecone, polecone priorytetowe, 
priorytetowe i zwykłe
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Podczas 120. Zjazdu Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Leśnego w Ka-
towicach w dniach 9–11 września 2021 
roku sporo miejsca poświęcono 200. 
rocznicy powstania „Sylwana”, najstar-
szego polskiego naukowego periodyku 
leśnego i łowieckiego. Wśród interesu-
jących pamiątek poświęconych pismu 
były: reprint pierwszego rocznika cza-
sopisma, znaczek spersonalizowany, 
moneta okolicznościowa „200 Sylwa-
nów” oraz kartka pocztowa ilustrowa-
na starymi rycinami publikowanymi 
w „Sylwanie”.

„Sylwan” wydawany był w War-
szawie w latach 1820-1858 (do tomu 24) 
i w  tym okresie utożsamiał się z łowiec-
twem poprzez kolejne podtytuły: „Dzien-
nik Nauk Leśnych i Myśliwych”, „Dzien-
nik Nauk Leśnych i Łowieckich”, „Zbiór 
Nauk i Urządzeń Leśnych i Łowieckich”, 
„Zbiór Nauk Leśnych i Łowieckich”.

W pierwszych latach (okres warszaw-
ski) redaktorzy wyodrębniali dział łowiecki, później (okres lwowski) myślistwo stało się tematem 
drugorzędnym, publikowanym głównie w relacjach zwierzyna, las, a gospodarka łowiecka.

Za cara periodyk związany był półoficjalnie z Królewskim Korpusem Leśnym nadzorującym 
lasy. Założycielem czasopisma był Ludwik Plater Broel generalny dyrektor lasów Królestwa Polskie-
go, a pierwszymi redaktorami Hipolit Cielecki i Juliusz Brincken. 

Reaktywowany we Lwowie był organem Galicyjskiego (1883-1918) i Małopolskiego (1919-1939) 
Towarzystwa Leśnego. Po II wojnie światowej ukazuje się w Warszawie, jako organ Polskiego To-
warzystwa Leśnego. 

Na znaczku wydawcy zamieścili grafikę przedstawiającą głowę Sylwana, w mitologii rzymskiej 
boga lasów i dzikiej przyrody, skopiowaną z pierwszego tomu czasopisma.

Krzysztof Mielnikiewicz – Oddział Warszawski i Rzeszowski KKiKŁ PZŁ

„SYLWAN” NA ZNACZKU 
SPERSONALIZOWANYM

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze Kultury Łowieckiej na stronie 81, anonsując artykuł Aldony Cho-

lewianki-Kruszyńskiej o „Łowieckim i leśnym programie rezydencji myśliwskiej Potockich 
w Julinie”, zamieszczony w 20 numerze „Studiów i materiałów” Ośrodka Kultury Leśnej w Go-
łuchowie, niewłaściwe go zilustrowałem. Pokazałem na zdjęciu zamiast julińskiego pomnika 
św. Huberta, rzeźbę tegoż patrona stojącą do dzisiaj w Promnicach, obok pałacyku myśliwskiego 
książąt pszczyńskich. Za pomyłkę przepraszam.

Krzysztof Mielnikiewicz
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Począwszy od numeru 100 „Kultury Łowieckiej” postanowiłem pokazać 
oznaki, medale, które udało mi się zdobyć do „mojej szuflady” dotyczące 
przedwojennych, w tym towarzystw łowieckich, okolicznościowych i  in-
nych. Trzymając w rękach katalog z Jubileuszowej Wystawy Łowieckiej oraz 
IV. Pokazu Trofeów Łowieckich we Lwowie, która miała miejsce w dniach 
5-30 września 1936 roku można przeczytać, że podobne zbiory były po-
kazane przez kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego. Na tę okoliczność 
Drukarnia Polska wydała wówczas Jego autorstwa publikację „Biżuteria 
Myśliwska”. Można jej skan zobaczyć w necie na Wielkopolskiej Bibliotece 
Cyfrowej. Także posiadane przeze mnie fotografie z wystawy międzynaro-

dowej w Berlinie z 1937 roku ukazujące zbiory J. W. Kobylańskiego, zainspirowały mnie bez mała 
do chęci zdobycia tych przedmiotów. Na przestrzeni wielu lat udało mi się wiele z nich pozyskać. 
To właśnie te pozycje cenię sobie bardzo wysoko. W trzeciej już części przedstawiam kolejne.

FALERY Z MOJEJ SZUFLADY 

1a. i 1b. Oznaka z 60-lecia MTŁ – LX (wieniec z liści) 
w dwóch odmianach, zwykła i złota, emaliowana, 
zapięcie na śrubę, wymiary 27 x 27 mm.

2. Oznaka Jubileuszowa 50-lecia Małopolskiego Towa-
rzystwa Łowieckiego MTŁ 1876 – 1926 (okrągła z 
kozicą), emaliowana, zapięcie na agrafkę, średnica 
26 mm.

3. Oznaka pamiątkowa Jubileuszowa z Wystawy Łowiec-
kiej XXX-lecia Wielkopolskiego Związku Myśliwych 
(1906 – 1936), na tle zielonej emalii w środku emble-
mat WZM oraz napisy, wymiary 28 x 35 mm.

4a. i 4b. Oznaka – Na Pamiątkę od Prezydenta Rzplitej 
Polskiej Ignacego Mościckiego, w dwóch odmianach, 
srebrzona i złocona, emaliowany na zielono okrąg 
z napisem, w środku ażur z hubertowskim jeleniem, 
a pod splecionymi gałęziami dębowymi na złączu 
napis – Spała 2.XI.30, wymiary 26 x 30 mm, wykonał 
W. Gontarczyk.

5. Oznaka myśliwska – Mizuń – księcia Leopolda Habs-
burga „Salvatora” ustanowiona prawdopodobnie dla 

Bogdan Kowalcze
Oddział Galicyjski

KKiKŁ PZŁ 

2.

1a. 1b. 

3. 

6. 

4a. 

5. 

4b. 

7. 

8. 

gości polujących na dzierżawionych tere-
nach Nadleśnictwa Mizuń (woj. stanisła-
wowskie), wykonana ze srebra, zapinana 
na agrafkę, wymiary 34 x 31 mm.

6. Oznaka księcia Michała Radziwiłła, 
w wieńcu jelenia stylizowany monogram 
MR, nad nim książęca korona, a pod nim 
dewiza na wstędze „Bóg nam radzi”, za-
pinana na agrafkę, wymiary 32 x 49 mm.

7. Oznaka łowiecka księcia Karola Radziwiłła – Ordynata 
Dawidgródeckiego, w środkowej części napis Dawidgródek 
(woj. poleskie), zapięcie na szpilkę, wymiary 20 x 23 mm.

8. Brelok w postaci kartusza Falenickiego Kółka Myśliwskiego 
(awers), rysunek „fikającego zająca” (rewers), srebrzony.
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- skarbnik oddziału, Stanisław Jakimiuk, Dariusz Ruszkowski, Sebastian Santus, Mariusz Robak, Adam Janke, Igor Bloch, Tadeusz Szozda, Małgorzata 
Szałucha, Andrzej Konopka, Zbigniew Szlaski, Jan Siemaszko, Stanisław Poddaniec, Marek Oczkowicz, Stanisław Jaworski, fot. Liliana Keller i Janusz Siek
 str. IV Oznaka organizacyjna KKiKŁ PZŁ – pośrodku i oznaki Oddziałów Regionalnych Klubu 
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Uczestnicy ceremonii poświęcenia i nadania sztandaru Oddziałowi Katowicko-Nowosądeckiemu KKiKŁ PZŁ, Krynica-
Zdrój, 26 września 2021 roku, fot. ze zbioru Oddziału Katowicko-Nowosądeckiego KKiKŁ PZŁ

 Uczestnicy spotkania założycielskiego Oddziału Bialskopodlaskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, 
Biała Podlaska, 5 marca 2022 roku, siedzą od lewej: Andrzej Daniluk, Wacław Gosztyła, Leszek Semaniuk, Jacek 
Szałucha - sekretarz oddziału, Zbigniew Kozioł - prezes oddziału, Marek Stańczykowski, Bogdan Kowalcze, Krzysztof 
Mielnikiewicz, Janusz Siek; stoją: Liliana Keller, Krzysztof Daniluk, Wojciech Kobylarz, Rafał Konieczny - skarbnik 
oddziału, Stanisław Jakimiuk, Dariusz Ruszkowski, Sebastian Santus, Mariusz Robak, Adam Janke, Igor Bloch, 
Tadeusz Szozda, Małgorzata Szałucha, Andrzej Konopka, Zbigniew Szlaski, Jan Siemaszko, Stanisław Poddaniec, 
Marek Oczkowicz, Stanisław Jaworski, fot. Liliana Keller i Janusz Siek 
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