
Władysław 
Janta-Połczyński

Łowiecka prasa 
regionalna i lokalna

ZIMA 2014
NR 74

Bibliofilstwo, filatelistyka, 
falerystyka,  aukcje

Polowania Chruszczowa 
i Breżniewa w Białowieży





„Kultura Łowiecka” w Borze k. Rzeszowa

Do tradycji należą coroczne wrześniowe spot-
kania czteroosobowych reprezentacji kół 

łowieckich, w skład których wchodzą trzej człon-
kowie zarządu i jeden myśliwy najmłodszy sta-
żem członkowskim. W tym roku odrębny zespół 
tworzyły także urocze diany.

Podczas otwarcia i powitania uczestników 
Zdzisław Siewierski łowczy okręgowy w Rze-
szowie skierował słowa uznania do członków 
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ za 
wieloletni udział w organizowaniu tematycznych 
wystaw kolekcjonerskich, towarzyszących waż-
niejszych imprezom strzeleckim. Złożył życzenia 
i gratulacje z okazji jubileuszu dwudziestolecia 
kwartalnika „Kultura Łowiecka” oraz poinformował 
uczestników pikniku o zorganizowanej z tej okazji 
wystawie. 

Prezes Grażyna Kret pozdrowiła uczestników 
imprezy, podziękowała władzom za wyróżnienie, 
a zarządom kół łowieckich i współpracownikom 
klubu kolegom myśliwym za pomoc w szerzeniu 
kultury łowieckiej wśród społeczeństwa. Przed-
stawiła genezę powstania wystawy i zaprosiła do 
jej zwiedzenia.

Przy dźwiękach muzyki myśliwskiej w wy- 
konaniu sygnalistów z mieleckiego zespołu „Echa 
Kniei” Z. Siewierski, Z. Ziobrowski i G. Kret 
otworzyli wystawę, obejmującą: ekspozycję 
prasy klubowej (73 numery kwartalnika” Kultura 
Łowiecka”), pamiątki krajowe i regionalne wydane 

z okazji 20. rocznicy „Kultury Łowieckiej” oraz 
plansze, na których zobrazowano historię i dorobek 
klubu. Zaprezentowano także prasę łowiecką wo-
jewództwa podkarpackiego i sąsiednich okręgów 
PZŁ oraz monografi e kół łowieckich okręgu rze-
szowskiego. W dziale „Myśliwi piszą” pokazano 
ich twórczość indywidualną (wydania książkowe, 
pamiętniki łowieckie). Były także medale, oznaki 
i odznaki, buttony z rzeszowskich zawodów strze-
leckich. Eksponaty zaprezentowali: Zdzisław Zio- 
browski, Grażyna Kret, Stefan Sochacki, Jan 
Machowski i Zbigniew Dec.

Działacze, myśliwi z rodzinami i sympatycy 
łowiectwa, przeglądali wydawnictwa, fotografo-
wali, czytali, zapisywali tytuły czasopism i książek. 
Oferowali pomoc w uzupełnianiu monografi i kół 
i wyrażali chęć współpracy z klubem. Wystawa cie-
szyła się dużym zainteresowaniem, o czym świad-
czy wysoka frekwencja i wpisy w pamiątkowej 
kronice.

Wystawę i piknik strzelecki upamiętniliśmy 
okolicznościowym buttonem, którym uhonorowa-
liśmy wszystkich zwiedzających.

Tradycyjne i odświętne spotkanie Między naturą 
a kulturą dostarczyło wiele radosnych przeżyć, 
umocniło więzi organizacyjne i wzbogaciło do-
robek kulturowy polskiego łowiectwa, a klub 
zyskał wielu sympatyków.

Grażyna Kret

Próżna ufność w marmurze, próżna i w żelezie,/ to trwa do skonu świata co na papier wlezie. 
To tytuł wystawy zaprezentowanej przez członków Rzeszowskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ 

7 września 2014 r. podczas XIX Podkarpackiego Pucharu Jesieni w Borze k. Rzeszowa.
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W niedzielę 7 września już po raz ósmy 
myśliwi i leśnicy, a przede wszystkim bardzo 
licznie mieszkańcy Czarnej Białostockiej 
i okolic, mieli okazję do integracyjnego spot-
kania nad pięknym zalewem Czapielówka. 
Można było wysłuchać pięknych koncertów 

muzyki myśliwskiej w wykonaniu 
m.in. zespołów Reprezentacyjnego 
PZŁ oraz Hubertusa z Kwidzyna, 
można było obejrzeć kilka wystaw, 
a wśród nich przygotowaną przez Gali-
cyjski Oddział Klubu Kolekcjonera 
i Kultury Łowieckiej PZŁ pod ty-
tułem „Zwierzyna w falerystyce i na 
pocztówkach ze zbiorów Bogdana Ko-
walcze” oraz „Zakon Kawalerów Or-
deru Złotego Jelenia w fotografi i Magdy 
Langer”. Można było też wziąć udział 
w konkursie na „Hubertowskie Jadło”. 
Spotkaniu towarzyszyły ciekawe pre-
zentacje Lasów Państwowych oraz Pol-
skiego Związku Łowieckiego. 

Imprezę nad zalewem poprzedziła 
uroczysta koncelebrowana Msza Hu-
bertowska w kościele pod wezwaniem 
Świętej Rodziny w Czarnej Białostockiej 

VIII Hubertowskie Spotkania 
w Puszczy Knyszyńskiej

Czarna Białostocka 2014
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z udziałem licznych pocztów sztanda-
rowych, w tym także delegację Zakonu 
Kawalerów Orderu Złotego Jelenia 
wraz ze swoją chorągwią. Mszę uświet-
nił mistrzowski występ zespołu „Hu-
bertus” z Kwidzyna pod dyrekcją Mi-
chała Wojtyły. 

W sobotę w ramach VIII Hu-
bertowskich Spotkań w Puszczy Kny-
szyńskiej odbyło się trzecie Między-
narodowe Sympozjum Łowieckie pod 
tytułem Zwierzyna drobna w kulturze 
łowieckiej i leśnej. Wzięli w nim 
udział myśliwi i leśnicy z Polski, Litwy 
oraz Białorusi. Referat programowy 
wygłosił Marek Piotr Krzemień, a ko-
referat Zwierzyna drobna w kulturze 
łowieckiej i leśnej na Litwie – Kęstutis 
Pételis. Podczas przerwy uczestnicy 
sympozjum mieli okazję zobaczyć ww. 
wystawy. W drugiej części sympozjum 
poruszony został nurtujący społeczność 
Podlasia temat zagrożenia dla dzików 
afrykańskim pomorem świń, czyli 
wirusem ASF.

Po sympozjum, jego uczestnicy wzięli udział 
w otwarciu „Ośrodka Edukacji Leśnej im. Leś-
ników Puszczy Knyszyńskiej”.

Marek Piotr Krzemień
fot. Magda Langer oraz autor
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Taką właśnie formę działania przyjął 
jeden z najmłodszych oddziałów 

klubu – oddział galicyjski i już po raz 
drugi zorganizował w Lanckoronie – sie-
dzibie oddziału - Galicyjską Giełdę Ko-
lekcjonerską.

Tak więc w ramach dorocznej imprezy 
„Jarmarku  Świętojańskiego”, organizowanej 
przez społeczność lanckorońską, Galicyjski 
Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Ło-
wieckiej PZŁ, zorganizował trzy imprezy 
związane z kulturą łowiecką, z których jed-
ną była właśnie wspomniana giełda.

W sobotę w domu Golonki przy rynku 
w Lanckoronie odbyło się otwarcie wystawy 
„Lanckorona wczoraj i dziś”, na której 
zaprezentowane zostały barwne fotogramy 
Marka Piotra Krzemienia przedstawiające 
piękno współczesnej Lanckorony oraz 
stare, ukazujące jej miniony urok, pocz-
tówki ze zbiorów Bogdana Kowalcze. 
Wystawa ta czynna przez miesiąc cieszyła 
się dużą popularnością, zarówno wśród 
mieszkańców, jak i licznych turystów od-
wiedzających to urocze, o unikatowej drew-
nianej zabudowie, miasteczko.

Jarmark Świętojański 
w Lanckoronie 

21 – 22 czerwca 2014 roku

Giełdy kolekcjonerskie to niewątpliwie jedna z najważniejszych form działania 
członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Stanowią one 

nie tylko okazję do kolekcjonerskich spotkań, ale przede wszystkim, jeżeli są 
dostępne szerokiej publiczności, stanowią idealną okazję do promocji łowiectwa 
i kształtowania jak najlepszego wizerunku polskich myśliwych. 
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Bogdan Kowalcze - organizator giełdy Zbigniew Korzeniowski przy swoich eksponatach
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Tego samego dnia w Hotelu Mod-
rzewiówka odbyło się „VIII Lanckorońskie 
Spotkanie z Kulturą Łowiecką”. Gościem 
wieczoru, którego tematem była „Zwierzyna 
w falerystyce i na pocztówkach”, był znany 
kolekcjoner Bogdan Kowalcze. Prezen-
towane podczas spotkania eksponaty zna-
lazły swoje odbicie w specjalnie wydanej 
książeczce, którą otrzymali wszyscy 
uczestnicy wieczoru. Spotkanie, w którym 
wzięli udział także mieszkańcy Lanckorony, 
zakończyła degustacja dziczyzny i nalewek 
myśliwskich. 

W niedzielę przy północnej pierzei rynku 
nastąpiło otwarcie II Galicyjskiej Giełdy 
Kolekcjonerskiej, na której 18 wystawców 
z 8 oddziałów KKiKŁ PZŁ: katowicko- 
nowosądeckiego, krakowskiego, legnic-
kiego, lubelskiego, rzeszowskiego, święto-
krzyskiego, wrocławsko–opolskiego oraz 
galicyjskiego zaprezentowało licznie zgro-
madzonym uczestnikom jarmarku swoje 
zbiory. Podczas otwarcia giełdy M. P. Krze-
mień otrzymał statuetkę kozicy oraz dyplom 
Członka Honorowego Galicyjskiego Od-
działu KKiKŁ PZŁ.

Połączenie II już Galicyjskiej Giełdy 
Kolekcjonerskiej, w której wzięło udział 
ponad 80 członków klubu, tak jak i ubie-
głorocznej z „Lanckorońskimi Spotkaniami 
z Kulturą Łowiecką” okazało się być przy-
słowiowym strzałem w dziesiątkę, wszak 
w nazwie klubu mamy zapisaną oprócz 
kolekcjonerstwa kulturę łowiecką. 

Marek P. Krzemień
fot. Magdalena Langer
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Otwarcie wystawy
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Dołączyli do nas tak zacni myśliwi jak 
Andrzej Albigowski - prezes lubelskiego 

oddziału KKiKŁ PZŁ, Bogdan Kozyra - re-
daktor naczelny Łowca Lubelskiego i inni. Na 
bieżąco współpracujemy z przedstawicielami 
zamojskich władz okręgowych, co przynosi 
efekty. W zebraniach klubu, przypadających 
raz na kwartał, uczestniczy prezes Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Zamościu Mirosław Ka-
leniuk i łowczy okręgowy Henryk Studnicki. 
Kolejne zebranie odbyliśmy wspólnie z 
Komisją Kultury, Etyki, Tradycji i Promocji 

Łowiectwa ORŁ w Zamościu. W czasie tych 
zebrań narodził się pomysł ufundowania 
tablicy pamiątkowej poświęconej Witoldowi 
Wiszniowskiemu i innym myśliwym, orga-
nizatorom łowiectwa na Zamojszczyźnie po 
drugiej wojnie światowej. Siedemdziesiątą 
rocznicę reaktywowania łowiectwa na Zamoj-
szczyźnie, przypadającą w 2014 roku chcemy 
upamiętnić odsłonięciem pamiątkowej tablicy 
na budynku przy ulicy Grodzkiej w Zamościu, 
gdzie przez wiele lat mieszkał Witold Wisz-
niowski - zamojski działacz łowiecki odzna-
czony Złomem. Uzyskaliśmy już zgodę wła- 
ścicieli kamienicy na umieszczenie tablicy, 
mamy jej projekt, autorstwa artysty plastyka 
Jerzego Garbacza, członek naszego klubu. 
Staramy się o zgodę zamojskiego konserwatora 
zabytków na umieszczenie tablicy na budynku 
zamojskiej starówki. 

9 maja 2014 roku delegacja przedsta-
wicieli naszego oddziału brała udział w uro-
czystościach odsłonięcia obelisku w Borowych 
Młynach nad Tanwią, który ma przypominać 

Dołączyli do nas tak zacni myśliwi jak Łowiectwa ORŁ w Zamościu. W czasie tych 

ODDZIAŁ ZAMOJSKI KLUBU 
ROZWIJA SIĘ 
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Od lewej: J. Siek, J. Garbacz, Z. Sawicki, 
A. Hałasa, A. Albigowski, T. Sak 

Poniżej: obrady członków oddziału zamojskiego 
KKiKŁ z Komisją Kultury, Etyki, Tradycji 
i Promocji Łowiectwa ORŁ w Zamościu.
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Od lewej: J. Szulc, H. Pawlik, S. Malinowski, L. Keller, S. Olszyński, Z. Sawicki, A. Hałasa, T. Sak
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królewskie łowy Stefana Batorego, Jana Ko-
chanowskiego i Jana Zamoyskiego w Puszczy 
Solskiej w 1578 roku.

7 czerwca 2014 roku delegaci naszego 
oddziału uczestniczyli w VIII Krajowym 
Zjeździe Delegatów KKiKŁ PZŁ, podczas 
którego otrzymaliśmy akt powołania oddziału 
zamojskiego.

W roztoczańskim Zwierzyńcu, stolicy 
łowieckiej Lubelszczyzny, 23 sierpnia 2014  
roku, już po raz szósty, odbyło się Lubelskie 
Spotkanie z Tradycją i Kulturą Łowiecką. 
W bogatym programie spotkania znalazły 
się: konkursy kulinarne, pokazy sokolnictwa 
i psów myśliwskich, prezentacje wabienia 
zwierzyny, konkursy dla publiczności, a także 
wystawa łowiecka, którą przygotowali za-
mojscy kolekcjonerzy z udziałem przewod-
niczącego Komisji Kultury, Etyki, Tradycji i 
Promocji Łowiectwa Jana Szulca i Sebastiana 
Kaleniuka - przewodniczącego Komisji Tro-
feów i Wystaw Łowieckich ORŁ w Zamościu. 
Motywem przewodnim wystawy był głuszec, 
symbol zamojskiej organizacji łowieckiej. 
Eksponaty na wystawę udostępnili między 
innymi Alfred Hałasa, Tomasz Sak i Janusz 
Siek.

Jeszcze w tym roku pragniemy dokończyć 
książkę „Kultura łowiecka Zamojszczyzny”, 
którą opracowują Liliana Keller, Zdzisław 

Sawicki i Janusz Siek. Będzie to pierwsza ta-
ka pozycja w historii zamojskiego łowiectwa, 
swego rodzaju katalog poświęcony pamiąt-
kom związanym z działalnością kół ło-
wieckich okręgu zamojskiego (sztandary, 
oznaki odznaki i odznaczenia, kapliczki św. 
Huberta, medale, itp.). 

W pierwszą rocznicę utworzenia naszego 
oddziału, przypadającą na Hubertusa 2014 
roku, upamiętnimy to wydarzenie wydaniem 
oznaki organizacyjnej, wykonywanej w fi rmie 
„Makama” Anny i Zbyszka Korzeniowskich.

Janusz Siek, 
fot. Liliana Keller, Maria Kozyra, Janusz Siek

7

Z. Sawicki, A. Albigowski, T. Sak, J. Siek, B. Kozyra przy obelisku w Borowych Młynach

Tomasz Sak, Janusz Siek i Sebastian Kaleniuk 
- autorzy wystawy w Zwierzyńcu
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Puławski Klub Kół Łowieckich 
„Hubertus” im. Janusza Kujawskiego

Zakres działania klubu w niczym nie narusza 
struktury PZŁ ani osobowości prawnej 

i suwerenności kół łowieckich, będących je-
go członkami. Celem klubu jest integracja 
puławskich kół łowieckich na rzecz ochrony 
i hodowli zwierzyny, poprawy warunków jej 
bytowania, doskonalenia gospodarki łowieckiej 
i kultywowania tradycji łowieckich. Klub nie 
zastępuje kół w wypełnianiu ich statutowych 
zadań, ale organizuje przedsięwzięcia, które 
swoim zakresem przerastają ich możliwości. 
Działalność klubu znalazła uznanie w oczach 
myśliwych, w konsekwencji do kół założycieli 
dołączyły wkrótce: WKŁ nr 155 „Sokół” w Sta-
wach, KŁ nr 47 „Bekas” z Opola Lubelskiego, 
KŁ nr 57 „Debra” z Lublina, KŁ nr 77 „Cyranka” 
z Lublina i KŁ nr 93 „Bażant” z Poniatowej.

Zgodnie z regulaminem PKKŁ „Hubertus” 
władzami klubu są: rada klubu, w skład której 
wchodzą zarządy kół łowieckich w pełnym 
składzie oraz członkowie Okręgowej Rady 
Łowieckiej PZŁ, Zarządu Okręgowego PZŁ 
i członkowie komisji ORŁ, będący członkami 

kół łowieckich zrzeszonych w klubie. Zarząd 
klubu wybierany jest przez radę klubu spośród 
prezesów i łowczych kół oraz członków władz 
i organów PZŁ - na pięcioletnią kadencję. 

Przez cały okres swego istnienia członkowie 
„Hubertusa” ściśle współpracowali z władzami 
samorządowymi, starając się przybliżać wój-
tom i burmistrzom problematykę łowiecką 
i zasady gospodarki łowieckiej. Zapewne te 
działania pozwoliły, jak dotychczas, uniknąć 
zasadniczych konfl iktów i zatargów z lokal-
nymi społecznościami, w tym z rolnikami. 
Dobrze układała się również współpraca z Nad-
leśnictwem Puławy.

Przykładami wspólnych i integrujących 
zadań „Hubertusa” są m.in.: wspólne prace za-
lesieniowo-odnowieniowe, prowadzone już od 
czterdziestu lat wespół z Nadleśnictwem Puławy. 
Myśliwi wraz z rodzinami przybywają tłumnie 
(od 150 do 250 osób) do lasu, by przez kilka 
godzin sadzić młode drzewka, a po skończonej 
pracy przy wojskowej grochówce pogwarzyć 
o sprawach nie tylko łowieckich. Nieodzownym 

PKKŁ „Hubertus”, który w 2015 r. obchodził będzie swój czterdziestoletni jubileusz, 
został powołany do życia jesienią 1975 r., na wniosek Janusza Kujawskiego - ów-

czesnego prezesa WKŁ nr 116 „Knieja” i jednocześnie łowczego powiatowego w Puławach, 
przy wspólnej i jednomyślnej decyzji przedstawicieli zarządów wszystkich czterech kół 
łowieckich w Puławach, tj.: WKŁ nr 116 „Knieja”, Nr 44 „Sokół”, Nr 72 „Bekas” i Nr 91 
„Azotrop”. 

Jerzy Krupka i Leszek Walenda

8 Organizacje myśliwskie
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elementem corocznego wspólnego sadzenia 
lasu, jest ciesząca się szczególnie wśród dzieci 
i młodzieży - loteria fantowa fi nansowana przez 
nadleśnictwo, jako rekompensata za wykonaną 
pracę. W ramach puławskiego „Hubertusa” my-
śliwi posadzili dotychczas około 200 ha lasu.

Niezwykle integrującym przedsięwzięciem 
jest też od lat organizowane Wielkie Polowanie 
Hubertowskie. Do jego przeprowadzenia każde 
koło przeznacza swoje najlepsze tereny, a my-
śliwi na wspólnej zbiórce losują miejsce swego 
polowania. Różnorodność terenów oddanych na 
ten dzień do dyspozycji „Hubertusa” stwarza 
niepowtarzalną szansę przeżycia prawdziwej 
przygody myśliwskiej kolegom z mniej za-
sobnych łowisk.

Klub organizował próby polowe młodych 
wyżłów w Końskowoli, które stanowiły pierwszy 
stopień wtajemniczenia kynologicznego.

Spośród licznych inicjatyw klubu na uwagę 
zasługuje organizowanie corocznej regionalnej 
oceny poroży samców zwierzyny płowej. Były 
to cenne lekcje poglądowe nie tylko dla młodych 
selekcjonerów ale także ocena jakości i kondycji 
zwierzyny płowej bytującej w łowiskach kół 
„Hubertusa”.

Ważnym wydarzeniem w historii klubu, in-
tegrującym puławskie środowisko, były doroczne 
bale myśliwskie „Ostatni Miot”, organizowane 
najczęściej w Kasynie Garnizonowym. Wpływ 
na popularność tych zabaw miały zarówno bogate 
menu potraw z dziczyzny, atrakcje proponowane 
przez wodzireja, jak też niepowtarzalna atmo-
sfera stwarzana przez samych uczestników. 

Jednak najbar-
dziej spektakularnym 
działaniem, w historii 
„Hubertusa”, była 
budowa strzelnicy 
myśliwskiej, na bazie 
wojskowej strzelnicy 

bojowej, realizowana społecznie od 1981 roku 
systemem inwestycyjno – gospodarczym. Za-
kończenie budowy oraz uroczyste otwarcie 
odbyło się jesienią 1994 roku. W rezultacie tak 
poważny obiekt powstał dzięki ogromnemu 
nakładowi społecznej pracy myśliwych przy 
wręcz symbolicznym nakładzie fi nansowym, 
dzięki życzliwości władz wojskowych i hojności 
sympatyków łowiectwa z puławskich instytucji. 
Obecnie strzelnica rozbudowana i udoskonalona 
spełnia wszelkie wymogi strzelnicy myśliwskiej; 
obiekt znajduje się w gestii ZO PZŁ w Lublinie.

Z szeregów klubu wywodzi się wielu dos-
konałych działaczy łowieckich, którzy tworzyli 
i tworzą piękną kartę puławskiego i lubelskiego 
łowiectwa. Działalność PKKŁ „Hubertus” wy-
soko oceniła NRŁ PZŁ – nadając mu w 2000 r. 
Złoty Medal Zasługi Łowieckiej.

Czterdziestoletnia działalność „Hubertusa”, 
jego osiągnięcia i pozycja na łowieckiej scenie 
jest ewidentnym przykładem skuteczności 
wspólnego działania, umacniania więzi 
koleżeńskich i kształtowania mocnego poczucia 
lokalnego patriotyzmu. Działalność ta pokazuje, 
że zadania statutowe PZŁ w klubie były i są 
realizowane przez pasjonatów łowiectwa 
skutecznie, z oryginalną inicjatywą i pełnym 
zaangażowaniem.

Leszek J. Walenda

W tekście wykorzystano fragmenty referatu 
Antoniego Kamińskiego pt. XXX-lecie Pu-
ławskiego Klubu Kół Łowieckich „Hubertus” 
– opublikowanego w numerze 1/34/ z 2005 roku 
„Łowca Lubelskiego” 
oraz w monografi i „Ło- 
wiectwo w dolinie Wi-
sły i Wieprza” z 2005 
roku.

wojskowej strzelnicy 
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WPszczynie za sprawą Jana Henryka XI narodziła się tradycja sygnałów myś-WPszczynie za sprawą Jana Henryka XI narodziła się tradycja sygnałów myś-Wliwskich do dzisiaj kultywowana w całej Polsce. Dzięki księciu pszczyńskiemu Wliwskich do dzisiaj kultywowana w całej Polsce. Dzięki księciu pszczyńskiemu W
cieszymy się plessem i wspaniałymi sygnałami, sprawiającymi że polowania mają 
inny wymiar. Pojawia się w nich aura mistycyzmu, a polujący mogą się przez chwilę 
zadumać i oddać szacunek zwierzynie.

W zagrodzie żubrów 23.08.2014 roku 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Katowicach 

z Komisją Kultury i Promocji Łowiectwa 
zorganizowali XVIII Konkurs Sygnalistów 
Myśliwskich „O Róg Księcia Pszczyńskiego”. 
Koordynatorem prac związanych z organizacją 
imprezy był nasz kolega klubowy Adam 
Gorywoda. 

Konkurs został rozegrany w czterech 
kategoriach solowych D, C, B, A oraz w 
pięciu zespołowych C, B, A, MB i MSH. 
Dla sygnalistów z województwa śląskiego 
jest on jedyną szansą na zakwalifi kowanie 
się na mistrzostwa Polski – konkurs „O Róg 
Wojskiego”. 

Na pszczyńskim rynku wyłoniono zwy-
cięzców, którzy odebrali statuetki, dyplomy 
i nagrody. Przez cały czas trwania konkursu 
można było oglądać wystawę zabytkowych 
instrumentów myśliwskich, obrazów, oleo-
druków oraz zdjęć o tematyce łowieckiej, zor-

ganizowaną przez naszego klubowego kolegę 
Jerzego Szołtysa. 

Podsumowania i zamknięcia konkursu 
dokonał łowczy okręgowy Jerzy Żagiell. 
Najlepszym dowodem na atrakcyjność kon-
kursu był udział w nim czołówki polskich 
sygnalistów z Karolem Kroskowskim - pier-
wszym „plessem” kraju. Pszczyński konkurs 
w całości organizowany jest przez PZŁ, za 
co należą się podziękowania ZO PZŁ w Ka-
towicach. Wyróżnia go również to, że uczestnicy 
mogą się zmierzyć dodatkowo w konkursie 
sygnałów nieobjętych regulaminem Klubu 
Sygnalistów Myśliwskich, takich jak np.: 
„Bóbr na rozkładzie”, „Borsuk na rozkładzie”, 
„Słonka na rozkładzie”, „Foka na rozkładzie”, 
„Głuszec lub cietrzew na rozkładzie”.

Mając nadzieję na atrakcyjność przy-
szłorocznego XIX już konkursu, już dziś 
zapraszam uczestników i sympatyków gry 
na rogach na kolejne spotkanie z plesówką, 
sygnałami i muzyką myśliwską do Pszczyny 
- kolebki sygnalistyki myśliwskiej.

Lesław Domagała

PPo raz XVIII sygnaliści zmagali się o raz XVIII sygnaliści zmagali się 
o „Róg Księcia Pszczyńskiego”
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Piotr Jacek gratuluje sukcesu Pawłowi Smogóro-
wi, najmłodszemu uczestnikowi konkursu Gra Paulina Fira

Imprezy i uroczystości

Pszczynie za sprawą Jana Henryka XI narodziła się tradycja sygnałów myś-
liwskich do dzisiaj kultywowana w całej Polsce. Dzięki księciu pszczyńskiemu 
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WŁADYSŁAW JANTA-POŁCZYŃSKI 
 O SOBIE (pisownia oryginalna)

Niezwykle ciekawa okazała się treść kilkudziesięciu dokumentów pisanych przez 
Władysława Janta-Połczyńskiego, będących zawartością bogatego archiwum Józefa 

Władysława Kobylańskiego, wzbogaconego o wycinki prasowe dotyczące działalności 
autora „Estetyki łowiectwa”. Oprócz publikowanej poniżej autobiografi i i wykazu 
wyróżnień, jakimi cieszył się W. Janta-Połczyński, poszerzających wiedzę historyczną 
czytelników, bardzo bogata jest treść listów do kapitana J. Kobylańskiego, z których 
poznajemy sądy i opinie W. Połczyńskiego na temat ówczesnego łowiectwa i ochrony 
przyrody, w tym ochrony żubra. Po analizie posiadanych dokumentów postaram podzielić 
się z czytelnikami Kultury Łowieckiej wnioskami z nich płynącymi. 

Krzysztof Mielnikiewicz

Pochodzę ze starej pomorskiej rodziny 
Jantów, dopiero od nabycia Połczyna pi-

szemy się Połczyńskimi. Ojciec mój sprzedał 
rodzinną Wielką Komorzę, gdzie się w 1854 
roku urodziłem i zakupił majątek Redgoszcz, 
dotychczasową moją siedzibę. Wielka Komorza 
jest dotąd w posiadaniu Ministra dr. Leona 
Janta–Połczyńskiego, mojego bratanka. Bez-
pośrednia styczność z puszczą tucholską spra-
wiła niezawodnie, iż zamiłowanie do przyrody 
i myślistwa tak u dziadka Teodora jak i ojca 
mojego Stanisława zajęło w życiu ich wybitne 
stanowisko. Udowadnia to najlepiej artykuł os-
tatni „Z ogarami” umieszczony w roku 1907 w 
redagowanym wówczas przeze mnie „Łowcu 
Wielkopolskim”

W r. 1887 odebrałem od ojca spustoszoną 
przez dzierżawców majętność Redgoszcz. 
Wkrótce nie tylko gospodarstwo, ale i siedzibę 
samą z założonym parkiem i wybudowanym 
pałacem doprowadziłem do świetnego stanu.

Jednocześnie zająłem się pracą obywatelską, 
jaką wówczas powinność polska nakazywała. 
Byłem sekretarzem Towarzystwa rolniczego, 
prezesem kółka włościańskiego w Łaknie, które 
założyłem, następnie wice patronem na powiat 
wągrowicki. Byłem członkiem rady nadzorczej 
Banku ludowego, delegatem Towarzystwa 
czytelni ludowych itp.

W całym zaborze pruskim żadnego polskiego 
towarzystwa łowieckiego wówczas nie było. 

Natomiast powstały samorzutnie towarzystwa 
wzajemnych współwinowajców broniących 
sprzedawczyków kolonizacji przed słusznie 
wzburzoną opinją publiczną. Demoralizacja 
tak daleko zaszła, iż pisma współczesne już 
tylko zdawkową wzmianką wspominały o 
przejęciu majątku z polskich rąk w ręce kolo-
nizacji. Wówczas w artykule Vivat Karolus 
umieszczonym w Dzienniku Pozn. i w całym 
szeregu następnych, wykazałem nasz moralny 
upadek i potrzebę naprawy proponując w tym 
celu założenia Tow. Sportowego. Ze względów 
cenzuralnych i nieostrzeżenia przedwcześnie 
przeciwnika rzeczywistych zamiarów moich 
nie mogłem oczywiście publikować. Opinia 
publiczna przyjęła projekta moje jako fantazje 
z lekceważeniem. Nie dałem się wszakżeż 
zniechęcić i w roku 1906 założyłem pierwsze 
u nas „Tow. Łowieckie w Poznaniu”, mające 
za zadanie służenie dubeltowemu celowi, bo 
nie tylko krzewienia prawidłowego łowiectwa, 
ale jako tajny cel nie przyjmowania do swego 
grona żadnego sprzedawczyka. Zamiar został 
osiągnięty, ilość członków rosła z dniem każ-
dym. W roku 1907 otworzono klubowe lokale 
i założono „Łowca Wielkopolskiego”, którego 
przez 8 lat byłem jedynym redaktorem. Położone 
wówczas zasługi poniósł Dr. Karwowski prof. 
Uniw. Poz. podczas zeszłorocznego jubileuszu 
Tow. Łowieckiego, którego jestem honorowym 
prezesem.

11Historia łowiectwa - wybitni myśliwi
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Podczas powstania w 65. roku życia nie służąc 
nigdy wojskowo, brałem udział w walkach pod 
Chodzieżą, w roku 1920 pełniłem znów służbę 
garnizonową na zamku poznańskim. Moją 
służbę przez rok 1919 w lasach państwowych 
opisywać nie będę, gdyż uczyniłem to już w 
„Stąpie” w Karczmie pod wilkiem.

W końcu 1920 r. wezwany zostałem przez 
ówczesnego Wojewodę Dr. Celichowskiego 
do zorganizowania na całą Polskę „Polskiego 
Związku Myśliwych”. Ułożone ustawy przed-
łożyłem 14 grud. 20. r., zwołanym i w tym celu 
na Województwie zebranym, kilkudziesięciu 
mentorom łowiectwa, którzy je zatwierdzili 
i mnie jednogłośnie W. Łowczym (tytuł 
kierownika P.Z.M.) wybrali. Czynność moją 
rozpocząłem wydawaniem i redagowaniem 
Łowca Wielkopolskiego z zamienionym 
nagłówkiem na „Łowiectwo Polskie” z wer-
bowaniem kilkuset członków i założeniem wielu 
towarzystw po całej Rzeczypospolitej. W chwili 
przeniesienia „Związku” do Warszawy, tj. dwa 
lata później, należało do stowarzyszenia 46 
towarzystw. Dzisiaj nosi on zmienioną nazwę 
Pol. Związek Stowarzyszeń Łowieckich.

Gdy wypełniłem moje obowiązki dla 
społeczeństwa, a dotychczasowa czynność 
moja przez innych zastąpiona została, zwróciła 
władza pań. uwagę na moją osobę. W roku 
1926 postanowiono wydzierżawić polowania 
w lasach państwowych i mnie powierzono 
jego oszacowanie. Ponieważ referat mój 
brzmiał ujemnie i wykazałem jego szkodliwość 
dla ogółu łowiectwa w Polsce, przeto go 
zaniechano. W następnym roku wezwał mnie 
min. Niezabytowski do komisji układającej pod 
dyrektywą Ejsmonda obecne prawo łowieckie. 
Następnie wezwano mnie do wyszukania miejsca 
w lasach pań., dyrekcji poznańskiej, odpowiednie 
na osiedle dla na wymarciu będących bobrów. 
Miejsce odpowiednie odnalazłem w pobliżu 
Sierakowa przy jeziorze bucharzewskim, 
gdzie też bobrowe żeremie utworzone zostało, 
dobrze prosperujące i dotąd pod moją znajduje 
się opieką. Mianowany referentem dla spraw 
łowieckich wykonywałem różne czynności, 
jak wyszukiwaniem odpowiedniego miejsca 

dla urządzenia odpowiedniego zwierzyńca 
dla żubrów, inspekcji hodowli lisów sre-
brnych w Dyr., toruńskiej itp. Po założeniu 
zwierzyńca żubrowego w Białowieży byłem 
kilkakrotnie posyłany do zaopiniowania jego 
stanu i urządzeń. Za moją radą zakupiono 
żubry z poznańskiego zoologu i poczyniono 
różne zmiany w umieszczeniu gatunków 
i rodzaji. Podczas wizyty we wrześniu 31 r. 
Prezydium Międzyn. Tow. Ochrony Żubra i 
Dyr. New York Zoological Society p. Dr. Blair 
w Polsce mianowany zostałem do przyjęcia 
i oprowadzenia tych gości po Puszczy Bia-
łowieskiej. Przyjąłem też do wiadomości ich 
życzenia i wskazówki, podług których dalszy 
plan hodowli wykonałem i Naddyrekcji l.p. w 
obszernym referacie przedłożyłem. Wykonanie 
tych przedłożeń jest uchwalone, rozpoczęte, a z 
nadejściem wiosny dokończone. Muszę tutaj 
zaznaczyć, iż wszystkie prace obywatelskie, 
także jako redaktor, wykonywałem honorowo 
t.j. bezpłatnie, urzędowe zaś jedynie za 
zwrotem kosztów kolejowych. Potrzebna zaś 
pomoc biurowa, jako i automobile do pod-
róży dostawione mi zostały przez Dyr. Pań. 
gratisowo.

Jeżeli od pojedynczych jednostek oby-
watelskich, także będących w urzędach doznałem 
wiele sprzeciwu w moich poczynaniach a nawet 

Kapliczka Św. Huberta z redgoskiego parku
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przykrych upokorzeń, to z drugiej strony od 
związków i korporacji cywilnych i wojskowych 
– nieraz osobiście mi nie znanych, wiele uznania. 
Posiadam pięć orderów i odznak przez Rząd 
p. nadanych lub urzędowo zatwierdzonych, 8 
dyplomów honorowych*, wielki złoty medal 
z P.W.Kr., najwyższe odznaczenie łowieckie 
„Złom”, nominację New York Zoological 
Society na członka korespondenta i wreszcie 
odznaka „złotego żubra” od Międzyn. Tow. 
Ochrony Żubra. O pracach moich literackich 
nie chętnie wspominam. Ocena ich nie należy 
do mnie, a samoocena jest dość krytyczną. 
Wychowano mnie na rolnika, konieczność 
redagowania pisma łowieckiego wykierowała 
mnie na literata. W rzeczywistości utwory 
moje miały służyć za zachętę dla zdolniejszych, 
którym temata myśliwskie nie są obce i obo-
jętne. Ale we wszystkich poczynaniach li-
terackich powodowała mnie i była pobudką 
popularyzowanie sztuki łowieckiej, jej zami-
łowanie i ideologia. Forma bellytrystyczna była 
zawsze tylko środkiem do jej krzewienia, ale 
jednocześnie przy tem i do rozszerzenia etyki 
życiowej, odnoszącej zwycięstwo w każdej 
mojej powieści. Co dokonałem, a com w pra-
cach moich zdziałać przynajmniej zamierzał 
wypowiada w „Najadzie” hr. Elza w dyjalogu 
ostatniej sceny powieści:

„Wiele też dzięki tobie przeobraziło się we 
mnie; byłeś dla mnie nie tylko nauczycielem 
prawideł łowieckich, ale i mentorem prawideł 
życiowych. Nie jedno zrozumiałem, co było mi 
obce: dzięki ci więc zato coś mi dał…”

Czyż prócz hr. Klarandy jeszcze kto więcej 
słowa takie do mnie wypowie?

* Dziewiąty wręczyła mi w Redgoszczu 
deputacja powstańców i wojaków z Rąbczyna 
co dopiero.

Odznaki honorowe Władysława Janta–
Połczyńskiego (pisownia oryginalna)

1.  Dyplom honorowy członka i odznaka b. 
„czwartaków” 58. pułku piechoty

2.  Dyplom honorowy członka i odznaka b 

powstańców Poznania
3.  Dyplom honorowy członka i odznaka 

Związku powstańców i wojaków w Poznaniu
4.  Dyplom honorowego członka 

Towarzystwa Powstańca. i wojaków w 
Rąbczynie

5.  Dyplom honorowy i odznaka państwowa 
„Polska swemu obrońcy”

6.  Dyplom i Wielki złoty medal z Pol. 
Wystawy Krajowej

7.  Dyplom i odznaka „Złom” od Polskiego 
Związku Stowarzyszeń Łowieckich

8.  Dyplom i odznaka „Złotego żubra” od 
Międz. Tow. Ochr. Żubra

9.  Dyplom prezesa honorowego Oddziału 
Polskiego Ochr. Żubra

10.  Dyplom prezesa honorowego 
Towarzystwa Łowieckiego w Poznaniu

11.  Dyplom członka honorowego 
Wągrowieckiego Związku Myśliwych

12.  Dyplom członka korrespondenta New 
York Zoological Society

13.  Nadto 3 krzyże za waleczność

Aleksander Janta-Połczyński

Grób W. Janta-Połczyńskiego w Nieder Ramstadt. 
Żródło: http://gazetylokalne.pl/a/redgoskie-slady-organi-
zacji-polskiego-lowiectwa-cz/print
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Kiedy jawi się myśl, by zająć się jakimś 
tematem, może to trwać dłużej lub 

krócej, ale nadarzy się wreszcie okazja, 
by zamysł zrealizować. Miałem już tak 
nieraz, a jedną z takich sytuacji może być 
dręczące mnie co raz zainteresowanie wielce 
zasłużonym dla Pomorza i Wielkopolski 
rodem Janta-Połczyńskich. Przed laty za-
jął się tym tematem mój magistrant, ale 
nieszczęśliwy wypadek nie pozwolił mu pra-
cy ukończyć. Gdy jednak przy biesiadnym 
stole mój przyjaciel, oddany żywotnie 
muzyce myśliwskiej i łowieckiej kulturze, 
wspomniał o równie dobrze posługującym 
się myśliwską bronią jak piórem Władysławie 
Janta-Połczyńskim i wypożyczył mi jego 
książkę „Estetyka łowiectwa”, postanowiłem 
o nim napisać. Zapewne tak by się nie 
stało, gdyby nie tylko to niezrealizowane 
magisterium i wspomniany dyskurs, ale tak-
że zrealizowany już artykuł i napastliwa na-
gonka na myśliwych, na którą natknąłem się w 

naszej „wszechpoprawnej” prasie. Co prawda 
o bezsensownej nagonce może i nie warto by 
wspominać, ale że odpowiadałem już na nią 
słowami zawołanego myśliwego i pisarza, Jó-
zefa Weyssenhoffa, więc mimo wszystko do 
tematu wracam.

O polowaniach i myśliwych za sprawą 
„aktywnych” ekologów było ostatnio dość 
głośno. Ale ponieważ mogłem się z tego 
tylko uśmiać, więc szkoda mi na to słów. 
Opinię o ich wiedzy wyraziłem przy okazji 
Weyssenhoffa, który w sprawach łowieckich 
był rzeczywistym autorytetem, i gdyby żył, 
na pewno by się na ten temat wypowiedział 
i cokolwiek oziębił rozpalone głowy eko-
logów, którzy w moim mniemaniu na mia-
no pseudoekologów zasługują, jeżeli nie 
rozumieją podstawowych praw natury, a usły-
szawszy cokolwiek o ochronie przyrody 
niczym lemingi za ogólnym hasłem podążają, 
nie zastanawiając się w ogóle, że jak dawniej 
natura sama utrzymywała równowagę, tak 
obecnie trzeba jej pomóc. I to właśnie czy-
nią myśliwi. Najlepszym zaś przykładem 
może być sprawa lisów, z którymi myśliwi 
umieją sobie doskonale radzić, i to w prze-
ciwieństwie do bobrów niszczących pola 
i łąki, bo fanatycznie pojmowana ekologia 
czyni wszystkich wobec nich bezradnymi. 
Podobnie rzecz się ma z coraz głośniejszym 
opowiadaniem się za „emancypacją zwierząt”, 
prowadzącą do tego, że dzieje się im coraz 
częściej lepiej niż ludziom. Zapomina się 
jednak, że jeżeli zwierzęta traktuje się jak 
ludzi, to powstaje przekonanie, że ludzi 
można traktować jak zwierzęta. Pomijając 
już ostatnią kwestię, można jeszcze zwrócić 
uwagę na nieobojętną wegetarianizmowi i 
chyba przez wegetarianizm rozbudzoną wspo-
mnianą sprawę „emancypacji zwierząt”, która 
jeżeli tylko się upowszechni, to właśnie na 
wegetarianizmie wszyscy skończymy, a kie-
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dy pojawi się myśl o emancypacji roślin, to 
będziemy już tylko mogli zaserwować sobie 
jedynie totalną głodówkę. Chyba że uda nam 
się karmić ziemią, ale broń Boże bez dżdżo-
wnic, bo to przecież żywe stworzenia. Ale 
może do tego czasu zmądrzejemy, w co mimo 
wszystko wątpię! 

By jednak wróciła nam rozwaga, warto 
oddać się lekturze wspomnianej już tutaj 
„Estetyki łowiectwa” Władysława Janta-
Połczyńskiego. Otóż, pisząc ostatnio o ko-
ścierskim Zakładzie N. M. P. Anielskiej, 
a konkretnie zajmując się wspomnieniami 
jednej z jego pensjonarek, nie sądziłem, 
że w następnym tekście jeszcze do sprawy 
powrócę, skoro nauki w tym Zakładzie po-
bierała Pelagia z Pawłowskich Palęcka, której 
ojciec pochodził z Zalesia, ale matka była 
z rodu Janta-Połczyńskich, mieszkali zaś 
w ich rodowej posiadłości, czyli w Wielkiej 
Komorzy. 

Pomijam biografię Władysława Janta-
Połczyńskiego, bowiem doskonale ją 
opracował Tomasz Sobalak (2013). Auto-
biografia twórcy wielkopolskiego łowiectwa 
jest też zamieszczona w niniejszej Kulturze 
Łowieckiej.

Przechodząc zatem do pisarskiej dzia-
łalności Władysława Janta-Połczyńskiego, 

trzeba podkreślić, że od myśliwskiej 
publicystyki rozpoczął, a na literackich utwo-
rach skończył, wszak te zaczęły powstawać 
dość późno. Pisał w 1929 roku w „Ramotach 
myśliwskich”, że najpierw zajmował się 
wszystkim, w jakimś lokalnym, wielkopolskim 
zapewne tygodniku, potem w Poznaniu był 
„odpowiedzialnym redaktorem do odsiadania 
kozy”, by wreszcie zostać uznanym autorem 
wielu artykułów o myśliwskiej tematyce 
w „Łowcu Wielkopolskim”, „Łowcu Pol-
skim” i innych tego rodzaju czasopismach. 
Jego literackich utworów, które podobnie 
jak publicystyczne nie doczekały się jeszcze 
pełnego opracowania, też było niemało, bo 
wystarczy wymienić „Polującą panią” (1927), 
„Ramoty myśliwskie” (1928), „Świętego 
Eustachego” (1928), „Karczmę pod wilkiem” 
(1929), „Najadę Szczyrbskiego Jeziora” 
(1931). Oczywiście wszystkie z tematyką ło-
wiecką miały zawsze coś wspólnego. Zresztą 
jakże mogło być inaczej, jeżeli od „Estetyki 
łowiectwa” (1923) zaczął, gdzie nie tylko 
myśliwski ale i zarazem swój pisarski program 
przedstawił, i to w wielu jego aspektach. 

W słowie wstępnym do „Estetyki ło-
wiectwa”, dając krótki wykład o pięknie, bo 
estetyka tego właśnie dotyczy, powiedział: „Co 
jest w rzeczywistości piękne, a co brzydkie, to 
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odczuwa sama subtelna natura, tak samo jak 
to odróżnia człowiek cywilizowany nawet 
i bez przykazań i paragrafów kodeksu, co jest 
dobre a co złe”. W cytacie zawiera bowiem 
to wszystko, co podpowiada człowiekowi 
sumienie, jako miernik prawa naturalnego, 
nie nakazując słuchania wymyślonych para-
grafów, stworzonych po to, aby były posłuszne 
obecnej ideologii, która służy najpierw rzą-
dzącym, sobie skrobiącym najczęściej rzepkę, 
jak to widzimy i słyszymy w mediach, kiedy 
tak niewielu myśli o dobru ogółu. A tego uczy 
właśnie myślistwo!

Jakie natomiast winno ono być, czytamy w 
pierwszym rozdziale, uczącym najpierw myś-
liwskiej etyki. Bowiem prawidłowe myślistwo 
powinno być takie, „że człowiek z taktem, 
skoro tylko elementarną znajomość łowiectwa 
ma poza sobą, sam przez się chociażby nikt 
mu tego nie wpoił, odczuć powinien, że 
upolowanie zwierza bez wszelkiej sztuki, 
bez zastosowania inteligencji i podstępu 
dozwolonego – nie tylko nie posiada zami-
łowania do piękna, ale i łowy takie, które 
myśliwym żadnej nie sprawiają trudności, nie 
są szlachetnym łowiectwem, w najlepszym 
razie sportem tylko i dlatego dla myśliwego 
niewłaściwym”. Myśliwy powinien wszak 
troszczyć się o „zwierzostan” i nie być pod-
czas polowań „rekordowcem”. Przy czym 
nie powinno się zwierzyny ranić i skazywać 
„postrzałka” na pastwę drapieżników ani 
zastawiać na zwierzęta sideł. Wobec tego 
znając obecną doskonałość myśliwskiej 
broni, powtórzyć za Władysławem Janta-
Połczyńskim trzeba, że „upolowanie zwierza 
bez sztuki, podstępu i zachodu, nie tylko jest 
bez uroku, ale i ubicie takie, które żadnej 
myśliwemu nie sprawia trudności, nie jest 
prawidłowym myślistwem”. 

Dlatego pamiętając o łowieckiej estetyce 
nie przemilczy się tutaj „polowania z psa-
mi gończymi”, które ma w sobie wiele 
z pierwotnego polowania, kiedy to szanse 
były dość wyrównane, bowiem polowanie 

odbywało się jedynie z białą bronią lub bez 
niej. Kiedy zaś doszedł do tego koń i następnie 
broń palna, przestało się zaliczać takie łowy, 
i to pomimo ich estetycznych względów, 
do „pielęgnujących zwierzostan”. Stąd, jak 
powie Władysław Janta-Połczyński, obecnie 
takie polowanie nie powinno być łatwe, 
wszak „Szczucie zwierzyny i chwytanie 
przez gończe psy, odbywać się może tylko 
w łowiskach mało w zwierzynę zasobnych”. 
Co prawda mogło się ono jeszcze odbywać 
w czasach Mickiewicza, przykładem „Pan 
Tadeusz”, kiedy to Rejent i Asesor puszczają 
swoje psy za biednym zającem, ale obecnie 
to już rzadkość. W naszej narodowej epopei, 
kiedy psy dopadają niedźwiedzia, trzeba 
już go zabić celnym strzałem. Jeżeli jednak 
miałbym opowiedzieć się za jakimkolwiek 
polowaniem, to tylko to z sokołem. I tak 
właśnie ten rozdział się kończy. Zresztą 
jakże miałoby być inaczej, jeżeli Władysław 
Janta-Połczyński przede wszystkim w naturze 
estetykę widzi. Dlatego, chociaż tutaj o tym 
się już nie mówi, takie łowy zdają mi się 
równać w swym pierwotnym charakterze 
z łowieniem ryb przez oswojoną wydrę. 
Wszak Władysław Janta-Połczyński nie 
popiera „sportowego myślistwa”, bo jak 
mówi, „strzelcem może być każdy żongler”, 
natomiast myśliwym „może być tylko ten 
człowiek, co ma duszę myśliwską i ogromne w 
sercu ukochanie przyrody”. Jest to oczywiście 
„wysokie myślistwo”, szlachetniejsze od 
wszelkiego sportowego, w którym nie ma ani 
artyzmu, ani sztuki. Dlatego właśnie podczas 
polowania i gry w karty można najlepiej 
poznać charakter człowieka, Jak bowiem 
mówi, Władysław Janta-Połczyński, kto „przy 
obydwóch zachowuje etykę prawną i to-
warzyską, utrzymuje w karbach namiętność, 
równowagę w słowach i czynach, umie własną 
godność zachować, a cudzy i własny honor 
szanować, ten jest i będzie prawidłowym nie 
tylko myśliwym, ale i obywatelem”.

Natomiast jeżeli o obywatelu przy 
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tym mowa, trzeba zdać sobie sprawę, że 
dzisiaj zatraciło się niemal zupełnie to 
pojęcie i chociażby dlatego nie powinno 
się zestawienia myśliwego z obywatelem 
przemilczeć. Dowodził tego najlepiej swoim 
zaangażowaniem w sprawy społeczne i naro-
dowe Władysław Janta-Połczyński. Troszczył 
się o nie tak, jak powinien to czynić prawy 
obywatel, który pojmuje i rozumie, że dobro 
ojczyste jest godne takiej samej troski, jakiej 
wymaga las i jego mieszkańcy. Wszak las to 
gospodarstwo, o które trzeba dbać i tak samo 
się troszczyć o jego porządne zarządzanie, 
jak powinno się to czynić rządząc państwem. 
Lecz dzisiaj pojęcie obywatela stało się puste 
i niezrozumiałe, a tylko dla niewielu mające 
jeszcze godne najwyższego szacunku zna-
czenie. W tym też przyczyna, że tak niewielu 
rozumie dobro myślistwa, a tak wielu, kie-
rując się niesłusznymi wypowiedziami, 
ocenia myśliwych negatywnie. Zresztą jakże 
może być inaczej, jeżeli słowo obywatel 
zatraciło u nas tak bardzo swoje znaczenie, że 
zostało wprost przeniesione do lamusa i stało 
się wręcz archaizmem.

Lecz wobec takiej degrengolady, sprawę 
obywatela i zarazem myśliwego trzeba było 
uznać w wypowiedzi autora omawianej 
książki za szczególnie ważną, chociaż o te 
z dziedziny estetyki, jak „polowania este-
tyczne”, „zwierzęta jako piękno przyrody”, 
„trofea myśliwskie” i „myśliwską sztukę” 
głównie w niej chodzi. Z tych kwestii dla 
pierwszej wybiera Władysław Janta-Poł-
czyński literackie opisy polowań na jelenie 
na rykowisku, na głuszce na tokowisku i na 
kozice. A czyni tak dlatego, bo są najtrud-
niejsze, ale dają wiele estetycznych przeżyć. 
W drugim temacie na piękno przyrody i pta-
siego raju oraz rozumne wybieranie celu 
zwraca uwagę, bo głupotą jest, że „Strzela się 
do kraski, sójki lub kosa, aby mieć piórka do 
kapelusza, strzela się do wiewiórki, dla lepszej 
wprawy strzela się do każdego jastrzębia, 
chociaż prawo zakazuje zabijać gatunki 

pożyteczne”. Od tego tematu już blisko do 
myśliwskich trofeów, które jak najbardziej 
estetyce służą i podobnie jak artystom dają 
wiele tematów do twórczego spełnienia. 

O polowaniach i myśliwskim żywocie 
mamy nie tylko powieści, opowieści i wiersze, 
ale także obrazy, których jest oczywiście naj-
więcej, to też wiadomo. Szkoda tylko, że ich 
tematyka nie jest zbyt różnorodna. Słusznie 
bowiem mówi autor „Estetyki łowiectwa”, że 
obserwacja leśnej zwierzyny wymaga czasu 
i stosownego miejsca, a przy tym trzeba za-
pomnieć o myśliwskiej pasji, ale na to nie 
każdego stać. 

„Sztuka łowiecka nie jest łatwa, to pewne, 
wymaga ona zbyt wiele studiów przede 
wszystkim praktycznych, połączonych z ko-
sztowną i mozolną obserwacją zwierzęcia 
na wolności, aby przy największym nawet 
talencie stworzyć coś doskonałego. A tej nie-
mieckiej, systematycznej, a cierpliwej pracy 
brak nam w studiach nad zwierzęciem dzikim, 
chociaż mamy tylu i to pierwszorzędnych 
malarzy koni, bydła i tylu innych zwierząt 
domowych”.

Dlatego zakończy Władysław Janta-Poł-
czyński swoją książkę poświęconą estetyce 
wnioskiem, że myśliwy niczym artysta po-
winien odczuwać piękno natury, która jak 
w lustrze, „odbija z serca ludzkiego to tylko, 
co w nim się przegląda, a kto w nim nic nie 
widzi, w tego duszy nie odbija się piękno, 
które daje nam łowiectwo”. Tak jednak może 
powiedzieć tylko ten myśliwy, dla którego 
las był i jest głównie źródłem estetycznych 
przeżyć, a nie miejscem li tylko polowań 
i zdobywania myśliwskich trofeów. Zresztą 
jakże mogło być inaczej, skoro od dziecka bo-
rowiackie ostępy nie były autorowi „Estetyki 
łowiectwa” obce, bo chociaż w Wielkopolsce 
zamieszkał, to spod Tucholi się wywodził. 

Tadeusz Linkner
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Sołtanowie z Klimczyc – ze strzelbą nad Bugiem

„Wśród pięknego lasu, ciągnącego się na 
lewym brzegu Bugu, ku Mierzwicom, 

pełnego dziwnie rozkosznej woni i ma-
lowniczych wąwozów, przypomniały się nam 
biblijne czasy „szarańczy i korzonków na pu-
szczy”. - tak pisał w 1903 roku Zygmunt Glo-
ger w swojej pracy „Dolinami rzek”, obrazując 
m.in. podróż nurtem rzeki Bug. W 1994 roku 
w najpiękniejszym odcinku Bugu (od Nepel 
po Drohiczyn) utworzono park krajobrazowy 
„Podlaski Przełom Bugu”. Na terenie parku 
znajduje się letniskowa wieś Klimczyce, nie-
malże wtapiająca się w malowniczo położone 
łąki i okalające je wzniesienia porośnięte 
lasami. Pod koniec XIX wieku do Klimczyc 
sprowadzili się Sołtanowie z Litwy herbu 
Sołtan-Pereświt”.

Początki rodu Sołtanów sięgają XIV 
wieku. Nazwisko znane było jeszcze 
przed Unią Horodelską, (1413 r.). 
Była to rodzina bojarska osiadła 
głównie na Litwie i z czasem 
spolszczona. Sołtanowie to zie-
mianie, urzędnicy dworscy i zie-
mscy, duchowni, wojskowi także 
zesłańcy. 

Początki Sołtanów na 
Klimczycach sięgają roku 1892. 
Wówczas Klemens Sołtan spro-

-wadził się z grodzieńszczyzny, gdzie na 
Kolonii Klimczyce zakupił grunta z re-
sztówki stanowiącej własności zubożałej 
nieco następstwem uwłaszczenia hrabiów 
Podczaskich. Dał tym samym początek linii 
Sołtanów na Klimczycach - wspomina Marek 
Sołtan z Kolonii Klimczyce, myśliwy od 1968 
roku, członek Koła Miłośników Łowiectwa 
w Warszawie. - Po Klemensie gospodarował 
Dymitr (zmarł w 1950 r.), który miał 5 dzieci; 
synów Michała, Andrzeja, Grzegorza, córkę 
Marię i najmłodszego Stanisława, mego ojca, 
urodzonego w 1905 roku. Z rodem naszym 
spokrewniena była rodzina Łopatniuków. 
Grunta nasze graniczyły z dobrami Korczewa 
Ostrowskich. Na ogół ten zamożny ród nie 
utrzymywał kontaktów towarzyskich z miej-
scową drobną szlachtą, był to zamknięty 

krąg. W sprawach urzędowych na pałacu 
przyjmowali zawsze ofi cjaliści nigdy 

natomiast sami właściciele. Tak też 
i było z polowaniami. Nie zdarzyło 
się, aby ktoś z Sołtanów lub Ło-
patniuków polował w lasach 
Korczewskich. 

Istotne wydarzenia kreślące 
dalszy rozwój gospodarczy 
tych ziem nastąpiły po I wojnie 

światowej. Michał Łopatniuk 
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zwany „dziadkiem platerowskim” – wspomina 
dalej Marek Sołtan – kupił resztówkę na 
Platerowie. Z przekonania był socjalistą, z tych 
względów nie był tolerowany przez władze 
carskie. Wyjechał wiec do Niemiec, gdzie żył 
kilka lat w Heidelbergu, był wykształconym 
botanikiem i biologiem. Jego pasją była 
botanika. Po I wojnie powrócił i zajął się 
krzyżowaniem odmian drzew. Zakładał sady. 
Ideę przywiózł z Niemiec. To był początek 
sadownictwa w Klimczycach i okolicy. 
Lekka piaszczysta ziemia z pokładem gliny 
stwarzała dobre warunku dla sadownictwa. 
Po II wojnie światowej w latach 60-tych i 70-
tych nastała dobra koniunktura i sadownictwo 
rozpowszechniło się. Dziś Sarnaki i rozległe 
okolice to zagłębie sadownictwa.

Łowiectwo zawsze było namiętnością 
rodziny Sołtanów i Łopatniuków. Polowania 
były zazwyczaj skromne. W 1927 r. w Sarna-
kach założono koło łowieckie, które przyjęło 
nazwę „Jarząbek”. Do koła tego należeli m.in. 
Michał Sołtan, Grzegorz Sołtan, Andrzej 
Sołtan, Stanisław Sołtan, Michał Łopatniuk, 
Daniel Łopatniuk oraz spokrewniony z nimi 
Grzegorz Pradyszczuk. Kółko przetrwało 
zaledwie 3 lata. Polowania odbywały się dalej. 
Każdy polował na swoich gruntach, zapraszając 
do siebie miejscowych myśliwych. Polowania 
były dobrą okazją do utrzymania kontaktów 
towarzyskich nie tylko spotkań rodzinnych, 
ale również z osobami zaprzyjaźnionymi. W 
przekazach ustnych żywa była zawsze pamięć 
o polowaniach z baronem Stanisławem Ro-
senwethem – wspomina Marek Sołtan - dużo 
jeździł i polował z okoliczną szlachtą. Był 
osobą niezwykle towarzyską. Znany był, 

jako świetny strzelec. Jak przyjeżdżał do ojca 
Stanisława na polowanie, to na zające nigdy 
we dwóch nie brali dubeltówek, a jedynie 
jednorurki – „fl ower” Browning. Była to 
swego rodzaju rywalizacja, a ojciec też miał 
miano dobrego strzelca.

Podczas okupacji Stanisław Sołtan 
prowadził w Sarnakach restaurację. Jak 
wspomina Marek Sołtan - nie należał do 
Armii Krajowej, lecz swoją działalnością 
wspierał żywnościowo i medycznie działający 
na tym terenie oddział „Majora Zenona” 
– Stefana Wyrzykowskiego. Oddział ten 
zasłynął w 1944 roku przejęciem w okolicy 
słynnej niemieckiej rakiety V-2, która spadła 
na okoliczne bagna nie eksplodując. Podczas 
akcji „Most III” rakieta przewieziona została 
do Londynu. W wrześniu 1939 roku na bo-
cznicy kolejowej w Platerowie okoliczni 
mieszkańcy przejęli pozostawiony skład 
polskiego pociągu ewakuacyjnego z lekami, 
środkami opatrunkowymi itp. Zanim Niemcy 
się zorientowali, leki i wyposażenie ukryto 
w Klimczycach, w tzw. „słodowni”. Dystry-
bucją zajmował się Stanisław Sołtan, zaś 
sama restauracja była tylko przykrywką 
ułatwiającą kontakty z żołnierzami AK. 
Po 1939 roku w Sarnakach znajdował się 
punkt graniczny „nowej” granicy niemiecko 
–sowieckiej. Ciekawym wydarzeniem z oku-
pacyjnego życia rodziny Sołtanów były 
wspólne polowania w 1940 r. z niemieckim 
strażnikiem granicznym, stacjonującym w 
Sarnakach, trwające do czasu wybuchu wojny 
z Rosją w czerwcu 1941 roku. Jeszcze przed 
wojną – wspomina Marek Sołtan – ojciec 
Stanisław w 1936 roku wybrał się, jako 

19Historia łowiectwa - rody myśliwskie



Kultura Łowiecka 4 (74) 2014

widz do Berlina, na Olimpiadę. Tam poznał 
Niemca, zapalonego myśliwego, z którym 
się zaprzyjaźnił. Po wrześniu 1939 roku 

Niemiec ów trafi ł przypadkowo do Sarnak, 
jako komendant Straży Graniczny na nowej 
granicy z Sowietami. Nie sposób sobie wy-
obrazić, że rok 1940 względnie spokojny, 
zwłaszcza dla Niemców, na wschodniej 
granicy wypełniały wspólne polowania ko-
mendanta z ojcem Stanisławem. Tak oto myś-
liwi po raz kolejny pokazali, że potrafi ą stanąć 
ponad podziałami. 

Po wojnie Sołtanowie uprawiali ziemię, 
zajmowali się sadownictwem. Stanisław Soł-
tan w Siedlcach otworzył restaurację. Należał 
do siedleckiego KŁ nr 3 „Przyszłość”. Polował 
do lat pięćdziesiątych, kiedy to pozbawiono 
go pozwolenia na broń. Zmarł w 1966 roku. 

W okolicach Sarnak swój obwód łowiecki 
nr 321 posiada Koło Miłośników Łowiectwa z 
Warszawy. Jego członkiem jest Marek Sołtan, 
pasjonat łowiectwa, kontynuator rodzinnych 
tradycji. Obwód zajmuje obszar o niezwykle 
ciekawych walorach przyrodniczych, znajduje 
się tu Park Krajobrazowy „Podlaski Przełom 
Bugu”. Rezerwaty i ścieżki przyrodnicze 
skłaniają do wędrówek w urokliwej, bogatej 
w faunę i fl orę  nadbużańskiej okolicy. 

Wojciech Stanisław Kobylarz
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Przed dworem, wyjazd na polowanie

Pozwolenie na broń Stanisława Sołtana
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Chruszczow i Breżniew 
polowali w Puszczy Białowieskiej

Przez długie lata był to temat tabu. 
Milczenie mińskich i moskiewskich gazet 

przerwała dopiero tzw. pierestrojka. Posypały 
się wówczas artykuły odsłaniające tajniki 
pobytów przywódców sowieckich w tym 
leśnym zakątku Europy. Dziennikarze naj-
częściej opierali się na wspomnieniach osób 
bezpośrednio związanych z organizacją po-
lowań. Jedną z nich był nieżyjący już Wiktor 
Wakuła, główny łowczy w białoruskiej części 
puszczy w latach 1958-1986. 

Tradycję polowań przywódców sowiec-
kich w Puszczy Białowieskiej zapoczątkował 
Nikita Siergiejewicz Chruszczow (1894-
1971). Funkcję I sekretarza KC KPZR pełnił 

od 7 września 1953 roku do października 1964 
roku, kiedy to został odsunięty od władzy 
przez najbliższych współpracowników: Leo-
nida Breżniewa, Michaiła Susłowa i Aleksieja 
Kosygina. 

Wszystko zaczęło się od tego, że Nikita 
Chruszczow w 1956 roku złożył wizytę 
w myśliwskich posiadłościach przywódcy 
Jugosławii Josifa Broz Tito. Bardzo mu się 
one spodobały i już wówczas pojawiła się 
u niego myśl, by stworzyć coś podobnego 
u siebie. Póki co, zaprosił jugosłowiańskiego 
przywódcę na polowanie do Związku Ra-
dzieckiego. Odbyło się ono w Krymskim 
Zapowiedniku. Nieoczekiwanie wybuchnął 
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O polowaniach w białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, organizowanych dla 
sekretarzy generalnych KC KPZR i prominentnych działaczy byłego ZSRR, 

na które byli zapraszani także szefowie państw socjalistycznych (m.in. Walter 
Ulbricht, Todor Żiwkow, Janosz Kadar, Fidel Castro, Władysław Gomułka, 
Edward Gierek) – prasa radziecka na ogół nie informowała. 

Przerwa na posiłek. Leond Breżniew, Josif Broz Tito (pierwszy z prawej), Aleksiej Kosygin (stoi z pra-
wej). Ukraina 1979 r.
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skandal, kiedy o łowach w szczegółach 
napisały gazety. Okazało się, że na 
Ukrainie obowiązywał już ofi cjalny 
zakaz polowania na jelenie. Sprawę 
szybko wyciszono, a dziennikarzom 
zabroniono pisać o rządowych polo-
waniach.

Myśl o własnym ekskluzywnym ło-
wisku wciąż nie dawała Chruszczowowi 
spokoju. Napomknął on o tym pier-
wszemu sekretarzowi kompartii Bia-
łorusi Kiryłłowi Mazurowowi. Po 
pewnym czasie Rada Ministrów BSSR 
otrzymała w tej sprawie ofi cjalne 
i konkretne polecenie od Aleksieja 
Kosygina, przewodniczącego Rady 
Ministrów ZSRR. Reprezentacyjny 
pałacyk myśliwski postanowiono wy-
budować w Puszczy Białowieskiej. Pod 
budowę wybrano niewielkie, malow-
nicze wzgórze Wiskule, położone około 
10 kilometrów na południowy wschód 
od Białowieży. Do budowy pałacyku 
przystąpiono w lipcu 1957 roku. Zos-
tał on zaprojektowany w stylu czysto 
moskiewskim, z wejściem przypo-
minającym wejście do gmachu Dumy 
Państwowej. 

Do przyjazdu Nikity Chruszczowa 
wybudowano tylko główny, dwukondy-
gnacyjny budynek – ten sam, w któ-
rym 8 grudnia 1991 roku doszło do 
podpisania tzw. układu białowieskiego, 
kładącego kres istnieniu ZSRR. W nocy 
mocnymi lampami osuszano świeżo 
położone tynki, jednakże wilgoć nie 
bardzo chciała ustępować. Prace przy 
budowie trwały na trzy zmiany, bez 
wolnych dni. Mieszkańcy pobliskich 
Kamieniuk nazwali pałacyk „Daczą 
Chruszczowa”, a drogę dojazdową do 
Wiskuli – „Chruszczowką”.

Nikita Siergiejewicz przyjechał 
5 stycznia 1958 roku. W pałacyku 

przespał tylko jedną noc, przez pozostałe dni 
tygodnia nocował już tylko w swym „prezydenckim” 
pociągu, który zatrzymał się w Orańczycach koło 
Prużan, skąd do Wiskuli kursowały specjalnie do 
tego celu podstawione auta marki ZIS-110. 

Pałacyk Chruszczowowi się nie spodobał, przy-
pominał bowiem opatrzoną już Moskwę, a ponadto 
nie był wykonany z drewna, tak jak w łowiskach za 
granicą. Dość obszerny, z okrągłą amfi ladą wzdłuż 
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Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz, Nikita 
Chruszczow przy ustrzelonym dziku.

Władysław Gomułka i Nikita Chruszczow 
w drodze na stanowiska
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piętra, posiadał dwa duże pokoje na parterze i tyleż 
samo na piętrze. W pałacyku zainstalowano urzą-
dzenia kinotechniczne, służące do projekcji fi lmów. 
W jednym z pokojów umieszczono bilard oraz 
okrągły stół na 12 osób. Przy długim stole w jadalni 
mogło jednocześnie zasiąść 28 osób. Wstawiono tu-
taj również pianino marki „Białoruś”. 

Przed następną wizytą Chruszczowa w puszczy, 
w styczniu 1959 roku, przy pałacyku wzniesiono dwa 

jednopiętrowe domki z okrąglaków, 
stylizowane na wiejskie domy. Mieściły 
się w nich trzy sypialnie z dwoma 
łóżkami w każdej, były też osobne 
łazienki i toalety. Wnętrza rozpla-
nowano doskonale. Wspaniale pre-
zentowały się obszerna jadalnia, wy-
godna kuchnia, czy też umieszczony 
pomiędzy nimi kącik do picia porannej 
herbaty, urządzony w wiejskim stylu. 

Wszyscy sądzili, że Chruszczow 
tym razem zanocuje w nowym domku, 
lecz ten, chwaląc budowniczych za 
pracę, postanowił zatrzymać się w głó-
wnym obiekcie. Tak też czynił podczas 
następnych wizyt. Zawsze zajmował 
ten sam pokój, położony na piętrze, po 
lewej stronie. 

Polowania urządzano z naganką. 
Szło w niej od 20 do 30 osób, przy 
czym co drugi naganiacz był fun-
kcjonariuszem bezpieczeństwa narodo-
wego; nazywano ich tutaj popularnie 
„komitetczikami”. 

Organizator polowań Wiktor Wa-
kuła, o wizytach Nikity Chruszczowa 
dowiadywał się z reguły dwa dni 
wcześniej. Gensek przyjeżdżał każdego 
roku, w początku stycznia, przeważnie 
na tydzień. W tym czasie w najbliższym 
otoczeniu zamierał ruch, wszystkie 
drogi wjazdowe do puszczy obstawiano 
milicją i miejscową bezpieką. Wjazd 
postronnym był zabroniony. Drogi 
wewnątrz puszczy, prowadzące do 
oddziałów, w których miano polować, 
obstawiali z kolei miejscowi strażnicy 
łowieccy i leśnicy, których nazywano 
„aktywistami”. Koło pałacyku nie 
przemknęła się nawet mysz, gdyż 
okrążała go potrójna ochrona. Zwykły 
mieszkaniec bał się spojrzeć w tamtą 
stronę. 

W jakiś czas po przyjeździe 
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Płk. Stolarow (z lewej) i dyrektor białoruskiej części 
Puszczy Białowieskiej - Władimir Romanow

Rosyjscy kosmonauci: Jurij Gagarin, Władimir Komarow 
i Andrijan Nikołajew na polowaniu w 1964 r.
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Chruszczowa do puszczy, główny organi-
zator polowania meldował osobiście płk. 
Stolarowowi – naczelnikowi ochrony, 
o gotowości do rozpoczęcia łowów. 
Stolarow był łudząco podobny do Nikity 
Siergijewicza, różniło ich tylko tyle że 
ochroniarz utykał na nogę. Przekazywał 
on meldunek Chruszczowowi i wtedy ten, 
ubrany w obszerne barsowe futro, pojawiał 
się w głównym wejściu. Podjeżdżały dwa 
ciężkie opancerzone „ZIS-y”. Wsiadano zaw-
sze do zielonego. Z przodu, obok szofera, 
siadał Stolarow, zaś z tyłu Chruszczow, 
jego ochroniarz i organizator polowania. 
Za nimi posuwał się „ZIS” z uzbrojonymi 
funkcjonariuszami, nazywanych tutaj „awto-
matczikami”. 

W Kamieniukach można było usłyszeć taką 
oto anegdotę, związaną z osobą osobistego 
ochroniarza Chruszczowa. Pewnego razu 
Chruszczow przywitał się z ochroniarzem 
i od razu odskoczył, jak oparzony, bowiem 

w jego kieszeni wyczuł ostry przedmiot. Gdy 
sytuację zaczęto wyjaśniać, okazało się, że w 
kieszeni ochroniarza był… myśliwski róg.

W KGB sporządzano i zatwierdzano wykaz 
osób dopuszczonych do polowania. Obo-
wiązywała zasada, że jeśli nawet na kogoś 
pędzi zwierzę, nikt nie ma prawa wystrzelić 
wcześniej niż Nikita Siergiejewicz. Podczas 
pierwszego polowania zdarzył się właśnie 
taki przypadek. Jeden z jego uczestników, 
pracownik republikańskiego zarządu zapo-
wiedników, nie wytrzymał i nacisnął na spust 
przed Chruszczowem. Na konsekwencje dłu-
go czekać nie musiał – został zwolniony ze 
stanowiska i już do tego typu polowań nie był 
dopuszczany.

Chruszczow miał bardzo celne oko, 
nikt nie strzelał lepiej od niego. Pewnego 
razu Chruszczowowi towarzyszył jego zięć 
Aleksiej Adżubej. Stanowiska łowieckie mieli 
po sąsiedzku. Po pojawieniu się dzików, padły 
trzy wystrzały pod rząd. Odgłos wydany przez 
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Leonid Breżniew z ustrzelonym jeleniem-bykiemNikita Chruszczow przy ustrzelonym dziku
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trójlufową strzelbę Chruszczowa, otrzymaną 
przez niego w darze od Czechów, trudno 
było pomylić z jakąkolwiek inną strzelbą. 
Potem wypalił Adżubej. Dwa dziki padły od 
razu, trzeci, raniony, ruszył w gąszcz. Adżu-
bej dowodził, że zranioną sztukę trafi ł on 
sam. Osobom towarzyszącym tak wysoko 
postawionym myśliwym oczywiście nie 
wypadało wyrażać swojej opinii. W końcu 
postrzałka znaleziono. Okazało się, że rana 
znajdowała się na prawym boku, tj. od stro-
ny Chruszczowa. Zrobienie trypleta, bez 
specjalnego przymierzania się, pozostało na 
zawsze rekordem puszczy. 

Nikita Siergiejewicz powstrzymywał 
się od strzału wówczas, gdy widział zwie-
rzę z młodymi. Opowiadają w puszczy o 
następującym zdarzeniu. Chruszczow po-
lował wspólnie z marszałkiem Siemionem 
Timoszenko. W pewnym momencie wyszła 
na nich locha z czterema warchlakami. Chru-
szczow zrzucił szubę na śnieg, wycelował, 
ale nie strzelił, pomimo usilnego zachęcania 
do strzału przez Timoszenkę. Gensek opuścił 
broń i powiedział: - Co, do dzieci będę strzelał, 
twoja mać! Ja do dzieci nie strzelam. 

Chruszczow lubił też polować z ambony. 
Przygotowano mu ją na wzór leśnej wieży ob-
serwacyjnej. Nikita Siergiejewicz wchodził do 
niej, siadał w wygodnym krześle ze strzelbą w 
rękach i strzelał przez otwarte okienko, głównie 
do jeleni, na wpół oswojonych. Bezpiecznie 
i komfortowo. W tych polowaniach towa-
rzyszył mu ze swym psem „Bajkałem” jeden 
z najlepszych puszczańskich strzelców, Łu-
kian Makarowicz. To chyba on twierdził, że 
Nikita Chruszczow, ustrzeliwszy jelenia, miał 
w zwyczaju podchodzić do niego, trącać bu-
tem i mówić: „Mięso oddaj!”. 

Nikita Siergiejewicz polował także w 
polskiej części Puszczy Białowieskiej. Wła-
dysław Gomułka, wiedząc o myśliwskich 
zainteresowaniach swego radzieckiego od-
powiednika, zapraszał go do Białowieży, 
a także do łowiska rządowego w Łańsku na 
terenie Pojezierza Olsztyńskiego. W czasie 
jednego z takich polowań, w styczniu 1962 
roku, spłonął, w nie do końca wyjaśnionych 
okolicznościach, Dom Świcki w Białowieży, 
w którym zatrzymywali się najważniejsi goś-
cie. 

Wiktor Mering – nieżyjący już fun-
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Nikita Chruszczow i Fidel Castro na polowaniu 
w Puszczy Białowieskiej w styczniu 1964 r.

Wiktor Wakuła (1926 - 2001) organizator polowań 
dla I sekretarzy KC PZPR
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kcjonariusz MO w Białowieży opowiadał 
mi swego czasu, że parę lat po pożarze 
Domu Świckiego, przy okazji jakiegoś 
„spotkania przyjaźni”, zagadnął w tej sprawie 
radzieckiego pułkownika, który uczestniczył 
w tamtym pamiętnym polowaniu. Dowiedział 
się od niego, że w nocy ktoś z obstawy strzelał 
do Chruszczowa, i że nie była to pierwsza 
i jedyna próba odsunięcia go od władzy tą 
drogą.

Gdyby przyjąć wersję, że w puszczy 
faktycznie przygotowywany był zamach – nie 
byłaby to pierwsza w Polsce próba zamachu 
na Chruszczowa i Gomułkę. W lipcu 1959 
roku podczas ofi cjalnej wizyty Chruszczowa 
w Polsce, Edward Gierek namówił gości, aby 
po drodze z lotniska w Mierzęcinach prze-
jechać przez jego rodzinne Zagórze. I właśnie 
przed tą miejscowością wybuchła mina, umie-
szczona w przydrożnym drzewie. 

Ale wróćmy do polowania. Dowódca 
ochrony osobistej Gomułki, Jan Tomczak, 
wspominał, że podczas pobytu w Łańsku, 
Gomułka i Chruszczow prowadzili ze sobą 
najpierw długie rozmowy, codziennie po 
kilkanaście godzin, nierzadko do późnej 
nocy, a w pozostającym jednym dniu wolnym 
oddawali się uciechom łowieckim. Dowódca 
ochrony twierdził, że Chruszczow bardzo lubił 
polować, widać było jego pasję. Po drodze na 
wyznaczone stanowisko zawsze opowiadał 
myśliwskie anegdoty, były rubaszne, ale też 
i dowcipne.

Pod koniec swych rządów Chruszczow 
nie miał już takiego oka. Przyjechał któregoś 
razu, naganka spisywała się nieźle, a on przez 
trzy dni strzelał Panu Bogu w okno. W końcu 
się rozeźlił, splunął siarczyście i odjechał.

Razem z Chruszczowem ściągali do 
puszczy jego najbliżsi towarzysze z politbiura 
oraz liczni czołowi działacze państw so-
cjalistycznych. Choć głównym celem tych 
przyjazdów były polowania, to niejako przy 
okazji prowadzono także rozmowy na tematy 
polityczne. 

Utarło się przekonanie, że Nikita Sier-
giejewicz dużo pił podczas polowania. 
Według pracowników białoruskiego parku, 
opowieści o pijaństwie I sekretarza są mocno 
przesadzone. Twierdzą oni, że wszystkim 
uczestnikom polowania wydawano wódkę 
– jedna półlitrówka przypadała na trzy osoby. 
Ile wódki wypił Chruszczow po polowaniu, 
tego nikt nie liczył. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że też nikt go pijanego w puszczy nie widział.

Podczas jednej z wizyt Nikita Chruszczow, 
jadąc autem leśną drogą, natrafi ł na zwaloną 
sosnę. Strasznie się tym zdenerwował. Kazał 
poszerzyć i wyasfaltować drogi, tak jak to 
jest w polskiej części puszczy. Wyraził się 
też o konieczności prowadzenia większych 
wyrębów. Sprawa dotarła do Mińska, gdzie 
zaproponowano zwiększyć rozmiar wycinki 
drzew kilkakrotnie. Na szczęście ówczesnemu 
dyrektorowi białoruskiej części puszczy, 
Włodzimierzowi Romanowowi, udało się 
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Dom Świcki w Białowieży w latach pięćdziesiątych i po spaleniu w styczniu 1962 r. 
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przekonać przełożonych o absurdalności 
takiego pomysłu.

Po odsunięciu Chruszczowa od władzy, 
polowaniami w puszczy zainteresował się 
Leonid Breżniew. W Wiskulach gościł trzy 
razy. Był zajadłym myśliwym, strzelał do tej 
pory, aż mu zabrakło naboi albo... papierosów 
„Jawa”. Polował z „UAZ-a”, który miał 
zdjętą przednią szybę. Wystawiał przez ten 
otwór dwururkę i strzelał do napotykanej po 
drodze zwierzyny, najczęściej jeleni, które 
hodowano w tym celu w zagrodach. Kiedy 
mu się znudziło beznamiętne strzelanie do 
puszczańskiej grubej zwierzyny, przestawił 
się na polowanie na ptactwo i przeniósł się do 
Astrachańskiego Zapowiednika.

Breżniew po raz pierwszy pojawił się 
w pałacyku w Wiskulach już po upływie trzech 
miesięcy od chwili objęcia urzędu I sekretarza 
KC KPZR (od 1966 roku – sekretarza 
generalnego KC KPZR). Przyjechał bez 
specjalnej obstawy i rządowych „ZIS-ów”. 
Wprawił tym wszystkich w zdumienie. Dość 
późna pora dnia nie ostudziła łowieckich 
zapędów nowego przywódcy ZSRR. Siłą 
rzeczy musiano mu urządzić nocne po-
lowanie. Wiktor Wakuła zapamiętał je na całe 
życie. Tak relacjonował korespondentowi 
„Komsomolskiej Prawdy”:

„W samochodzie siedzieliśmy we czwórkę. 
Ja, kierowca Mikołaj Szczerbakow, Breżniew 
i jego ochroniarz. Leonid Iljicz ubrany był 
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w zielony generalski kaftan z futrzanym 
podbiciem. Jadąc, wyłuskiwaliśmy bocznym 
refl ektorem zwierzynę. Breżniew tylko na-
ciskał na spust. Zabił jelenia i kilka dzików. 
Zabraliśmy te sztuki ze sobą. Samochód led-
wie ciągnął, a Leonidowi Iljiczowi ciągle było 
mało. Paląc „Jawy”, bezustannie wypatrywał 
zdobyczy. W ogóle, to się przeraziłem. Ja sam 
wypalałem dwie paczki w ciągu dnia, a on 
przypalał papierosa od papierosa. W końcu, 
uporawszy się z całym swoim zapasem, 
zwrócił się do mnie: - Ty masz jeszcze 
cokolwiek? Odpowiedziałem: - Mam, ale 
przecież wy, towarzyszu sekretarzu, moich 
palić nie będziecie (paliłem zwyczajne, bia-
łoruskie). Wtedy on: - A dlaczego nie będę? 
Będę i to jeszcze jak! Ty się nie krępuj, ja 
jeszcze nie przywykłem być naczelnikiem.

Zbliżał się świt. Wiedziałem, że w Wi-
skulach już panikują, a my nawet radiostacji 
ze sobą nie mieliśmy. W pewnym momencie 
znów ujrzeliśmy dzika. Olbrzymiego! Nie 
wypuszczaliśmy go z refl ektora. Nasz gość 
strzelił kilka razy. Dzik, choć trafi ony, poruszał 
się nadal. Breżniew zwrócił się do kapitana: 
- Są jeszcze naboje? Niestety, amunicja, 
podobnie jak papierosy, się wyczerpała. 
Tymczasem oszalały z bólu dzik skierował 
się w naszą stronę. Ja broni nie posiadałem, 
zresztą, podczas tego rodzaju polowań nikt 
z nas jej ze sobą nie zabierał. Krzyknąłem 
więc do kapitana: - Daj mu pistolet. Niech ce-
luje zwierzęciu prosto w łeb. I rzeczywiście, 
Leonid Iljicz władował mu cały magazynek”.

„Pierwszy myśliwy” razem z towa-
rzyszącymi mu osobami wrócił do pałacyku 
nad ranem. Powitała go tutaj radośnie cała 
jego świta.

Piotr Bajko
fot. z archiwum autora i z Internetu
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Prezentuję zapowiedzianą w 74/2014 numerze 
Kultury Łowieckiej drugą część wykazu ło-

wieckiej prasy regionalnej, lokalnej i klubowej, 
wydawanej przez: grupy okręgów, okręgi, koła 
łowieckie, kluby, a także przez wydawców indy-
widualnych.

Załączona mapka zasięgu omawianych ty- 
tułów, pokazuje że 13 (26%) spośród 49 okrę- 
gów nie posiada własnych czasopism lub nie 
współpracuje z już ukazującymi się pismami. 
Na 18 (36,7%) okręgach spoczywa trud reda-
gowania, składu, druku i dystrybucji czasopism, 
które w niewielkiej liczbie docierają także 
do wszystkich regionów kraju, zwłaszcza do 
kolekcjonerów. 

Ponawiam też prośbę, skierowaną w Czem- 
piniu do wydawców i redaktorów prezento-

Łowiecka prasa regionalna, lokalna i klubowa
(cz. II - tytuły ukazujące się)

wanych tytułów o przekazywanie, przynajmniej 
po jednym egzemplarzu pism w formie pa-
pierowej i elektronicznej (pdf), do biblioteki 
Polskiego Związku Łowieckiego w Warszawie, 
co umożliwi w niedalekiej przyszłości zamie-
szczanie ich na stronach biblioteki cyfrowej 
PZŁ. Nie powinno to stanowić większego pro-
blemu, ponieważ składy do druku robione są w 
tym formacie

W ostatnich dniach do niniejszego wykazu do-
łączyłem rocznik KŁ „Hubert” ze Świebodzina, 
wydawany regularnie od 1994 roku oraz uzu-
pełniłem katalog czasopism o puławskie kwar-
talniki  „Hubertus” i „Knieja”, które zakończyły 
swój żywot. Do kompletnej bibliografi i jest jesz-
cze daleko, a zatem prosimy czytelników o jej 
uzupełnianie. Czekamy na informacje.
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Krzysztof Mielnikiewicz

Silvanus
Chelmiensis

Bialskopodlaski
Rocznik Łow.

kwartalnik

brak pisma lub przerwa w wydawniu
rocznik
dwumiesięcznik

okręg - wydawca pisma
okręg współpracujący lub współwydawca

półrocznik
Myśliwiec

Krakowski
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Darz Bór, Komisja Kultury i Promocji Łowiectwa ORŁ w Szczecinie, ukazuje się nieregularnie od 1987 z 
przerwą w latach 1993-2006. Od 2006 rocznik, red. nacz.: Przemysław Nowakowski (1-10), Przemysław 
Gromada (od numeru 14), A4, offset, okładka i środek w kolorze. Wydano 19 numerów.
Z Zielonogórskiej Kniei, ISSN 1232-2237, ZO PZŁ w Zielonej Górze, ukazuje się nieregularnie od 1986 
roku, red. nacz. Mieczysław Bohdan (numery 1-6), od nru 7 redakcja zespołowa. Format B5 (numery 18-
28) i A4 (1-17 i od 29), offset, kolor, wydano 35 numerów w tym specjalny.
Łowiec Świętokrzyski, ISSN 1505-7003,Wojewódzka, następnie Okręgowa Rada Łowiecka w Kielcach, 
ukazuje od 1989, kwartalnik, redaktorzy nacz.: Michał Kiełb (1989-2000, do numeru 19), red. zespołowa 
pod kierunkiem J. Marjańskiego (2002-2004), Janusz Marjański od 2004 r., tj. od numeru 27. A4 (numery 
1-2), A5 - pozostałe, offset, kolor. Wydano 70 numerów w tym specjalny nienumerowany.

Łowiec Galicyjski, ISSN 1644-583X,Wojewódzka, następnie Okręgowa Rada Łowiecka w Przemyślu, 
ukazuje się regularnie od 1996 r., kwartalnik, redaktorzy nacz.: Dariusz Delmanowicz (1993-1995, do nu-
meru 6), Andrzej Macina (1995-1996, numery 7-11), Henryk Karnas od  1996 r., tj. od numeru 12. Format 
A4, offset, kolor. Wydano 84 numery, w tym numer 0.
Łowiec Lubelski, ISSN 1429 4206,Wojewódzka, następnie Okręgowa Rada Łowiecka w Lublinie, ukazuje 
regularnie od 1996 r., kwartalnik, redaktorzy nacz.: w latach 1996 - 2001 redagowany zespołowo przez 
Komisję Etyki pod kierunkiem Zygmunta Rutki, od 2001 r. (od nru 18) Jan Bogdan Kozyra.  Formaty:  A5 
do numeru 17, następnie A4, offset, kolor. Wydano 72 numery.
Tarnobrzeski Nemrod, ISSN 1427-3888, Wojewódzka, następnie Okręgowa Rada Łowiecka w Tarnobrze-
gu, ukazuje się nieregularnie od 1993 roku, rocznik , redaktor nacz. Józef Jędral, format A4, offset, kolor, 
wydano 18 numerów.
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Myśliwiec Warmińsko Mazurski, ISSN 1427-8480, Spółka z o.o. „Diana” w Olsztynie do numeru 30., 
Spółka z o.o Inter Prim w Olsztynie (nr 31), następnie Mazurska Okręgowa Rada Łowiecka i ZO PZŁ w 
Olsztynie, ukazuje się regularnie od 1997 r., kwartalnik, redaktorzy nacz.: Ryszard Dobek (do 1993 do 
numeru 10), Paweł Janiszewski (do 2003 r., do numeru 28), zespoły ( numery 29 - 33), Zbigniew Korejwo 
od 2007 r. (nr 34), format A4, offset, kolor. Wydano 60 numerów.
Myśliwiec Kresowy, ISSN 1509-9210, ZO PZŁ w Zamościu, ukazuje od 2000 r., kwartalnik, redaktorzy 
nacz.:, Janusz Bełżek (nr 1), Witold Kornet (2000 - 2007, do numeru 13), Janusz Siek od 2007 r., format:   
A4, offset, kolor. Wydano 41 numerów.
Nemrod, ISSN 1643-0646, ZO PZŁ w Bydgoszczy, ukazuje się od 2000 roku, kwartalnik , redaktorzy 
nacz.: Tomasz Zimmer (do 2002 r., numery 1-7), Piotr Sumara od 2003 r. (od numeru 10), format A4, offset, 
kolor, wydano 54 numery. Od stycznia 2010 r pismo wydawane we współpracy z ORŁ w Toruniu. 

Zachodni Poradnik Łowiecki, ISSN 1643-6172, Spółka z o.o. PPHU „Grandel” w Pile. Kwartalnik Wo-
jewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Poznaniu. Ukazuje się regularnie od 2002 r., kwartalnik, redaktor 
nacz.: Antoni Przybylski, format A4, offset, kolor. Wydano 51 numerów.
Echo Pomorskiej Kniei, ISSN 1889-8887, ZO PZŁ w Słupsku, ukazuje się od 2002 roku, kwartalnik, 
redaktorzy nacz.: Roman Palewski (do 2002 r., numery 2-18), Katarzyna Lewańska - Tukaj (od 2011 r., od 
numeru 19), format A4, offset, kolor, wydano 32 numery. Od numeru 14 pismo myśliwych ziemi słupskiej, 
koszalińskiej i gdańskiej.
Łowiec Tarnowski, ISSN 2084-8625, ORŁ i ZO PZŁ w Tarnowie, ukazuje się od 2003 roku z przerwą 
w latach 2004 - 2011, kwartalnik, redaktorzy: Zygmunt Szych (numery 1-3 w 2003 r.), od 2011 redagują 
członkowie Komisji Kultury ORŁ: Mieczysław Damski - przewodniczący, Roman Bukowski - zastępca 
przew., format A4, offset, kolor, wydano 15 numerów. 
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Silvanus Chelmiensis, ISSN 2082-0895, Okręgowa Rada Łowiecka w Chełmie, rocznik, redakcja zespo-
łowa, wydawany od 2007 r., format A4, offset, kolor. Wydano 7 roczników.
Mazowiecki Magazyn Łowiecki, ISSN 2082-09875, wydawca: Ekochem Waldemar Żuwalski, ukazuje się 
w latach 2008 - 2012 jako miesięcznik, od 2012 (nr  32) jako dwumiesięcznik. Pismo powołane jako organ 
Mazowieckiego Sejmiku Łowieckiego, redaktor naczelny Stanisław Klepacki, format A4, offset, kolor. 
Wydano 47 numerów.
Łowiec Częstochowski od 2 numeru Łowiec Turniejowy. Wydawcy i redaktorzy Ewa i Marek Organowie 
przy współpracy z ZO PZŁ w Częstochowie i z oddziałem częstochowskim KKiKŁ PZŁ, ukazuje się od 
2010 r. na zakończenie turnieju przyrodniczo - łowieckiego, organizowanego w gminach okręgu, rocznik, 
format A4, offset, kolor. Wydano 4 numery.

Gwarectwo Myśliwych ISSN 2084 -7912, wydawca ZO PZŁ w Katowicach, ukazuje się od 2012 r., kwar-
talnik, redaktorzy nacz.: Maciej Bogdański (2012 - 2013 numery 0-9), Józef Swoboda od 2014 r., format 
A4, offset, kolor. Wydano 12 numerów.
Opolski Kwartalnik Łowiecki „Z Kniei”, ISSN 2299-4823, wydawca: ZO PZŁ w Opolu, ukazuje się od  
2012, kwartalnik,  redaktor naczelny Arkadiusz Mazur, format A5, (nr 1), A4, offset, kolor. Wydano 9 
numerów.
Bialskopodlaski Rocznik Łowiecki, ISSN 2353-1916, Okręgowa Rada Łowiecka w Białej Podlaskiej, rocz-
nik, red. nacz. Wojciech Kobylarz, wydawany od 2013 r., format A4, offset, kolor. Wydano 2 roczniki.
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Krekucha, wydawca: Wielkopolski Klub Myśliwych, ukazuje się nieregularnie od 1996, obecnie jako 
rocznik. Od numeru 7 pismo redaguje Krzysztof Michalski, okładka kolorowa, środek czarno - biały lub 
kolorowy, wydano 20 numerów, niektóre z podwójną numeracją.
Biuletyn Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej.  Wydawca KMJiLŁ im. Zygmunta Jóźwiaka, 
ukazuje się od 1998 r., rocznik, redakcja jednoosobowa Jan Jerzy Jóźwiak, format A5, okładka kolorowa, 
środek czarno - biały lub kolorowy. Wydano 8 numerów. 

Czasopisma klubowe

Myśliwiec Krakowski, ISSN 2353-2904, wydawca ZO PZŁ w Krako-
wie, ukazuje się od 2013 roku półrocznik , red. naczelny Krzysztof J. 
Szpetkowski, format A4, offset, kolor. Wydano 3 numery. 

Kultura Łowiecka, Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, ISSN 1429-2971, wydawcy: do 
numeru 8 ZG PZŁ, następnie KKiKŁPZŁ, ukazuje się od 1994 r., do numeru 11 (1997 r.), pt. „Biuletyn”. 
Do numeru 12 redakcja zespołowa. Redaktorzy naczelni: Stanisław A. Dąbrowski (2000-2008, numery 14 
- 48) , Krzysztof Mielnikiewicz (1998-2000 i od 2008 r. numery 13 -19 i od 49), format A5 do numeru 11, 
następnie B5, offset, kolor. Wydano 74 numery.
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Biuletyn Informacyjny KŁ Nr 4 „Słonka” w Poznaniu, wydawca KŁ 
nr 4 „Słonka w Poznaniu, ukazuje się od 2006 r., kwartalnik, redaguje 
zespół pod kierunkiem Adama Plewy, format A4, okładka kolorowa, 
środek czarno - biały lub kolorowy, wydano 33 numery. 
Z Podlaskiej Dąbrowy, wydawca  Koło Łowieckie nr 63 „Dąbrowa” 
w Białej Podlaskiej, ukazuje się od 2006 r., rocznik, redaguje zespół, 
format A4, okładka kolorowa, środek czarno-biały lub kolorowy, wy-
dano 9 numerów. 
Krogulczyk, ISSN 2353-4249, wydawca  Koło Łowieckie nr 67 „Kro-
gulec” w Lublinie, ukazuje się od 2007 r, kwartalnik,  redaktor naczel-
ny Stanisław Ostański, format A4, offset, kolor, wydano 22 numery.
Rocznik KŁ „Hubert”, wydawca  Koło Łowieckie  „Hubert” w Świe-
bodzinie,  ukazuje się od 1994 r., rocznik,  redaktor  Andrzej Deckert, 
format A4 lub A5, druk kserografi czny, czarno-biały i kolorowy, wy-
dano 20 numerów.

Knieja, wydawca Wojskowe Koło Łowieckie nr 
116 „Knieja” w Puławach. Pismo ukazywało się 
w latach 1994 - 1997, kwartalnik, red.: Henryk 
Cencek, Tomasz Cencek, format A4, druk ksero-
grafi czny czarno-biały, wydano13 numerów. Pismo 
przekształciło się w biuletyn Puławskiego Klubu 
Kół Łowieckich.
Hubertus Puławski, wydawca  Puławski Klub Kół 
Łowieckich.  Kwartalnik ukazywał się w 1997 
r., wydano 2 numery, redakcja: Henryk Cencek, 
Tomasz Cencek, Kleofas Obuch, format A4, druk 
kserografi czny czarno-biały, wydano13 numerów.  
Zamknieto pismo z uwagi na pojawienie się  „Łow-
ca Lubelskiego”
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Jedną z ciekawszych, a zarazem dość 
powszechnie znanych oznak straży leś-

nej jest duża, mosiężna, odlewana oznaka 
STRAŻNIKA LEŚNEGO z herbem guberni 
kieleckiej, pod którym są dwie skrzy-
żowane gałązki. Na jednych oznakach są 

to gałązki modrzewia i dębu przewiązane 
wstęgą, na innych świerku i dębu. Ponadto 
każda oznaka posiada na rewersie kolejny 
numer, a większość jest sygnowana napisem 
KOCIELSKI – KIELCE. Wymiary oznak i ich 
grubość są bardzo różne. 

Od kilku lat staram się ustalić, czy 
wersje oznak modrzew-dąb i świerk-dąb 
miały niezależną numerację, czy była ona 
przypadkowa na odlewanych równocześnie 
wersjach oznaki, od jakiego numeru oznaki 
są sygnowane? Z doświadczenia wiem, że nie 
wszystko jest takie proste jak się nam wydaje. 
Dotychczas udało mi się dotrzeć do 19 róż-
nych oznak Strażnika Leśnego z guberni 
kieleckiej, które prezentuję w tabeli.

Kiedy już myślałem, że powstał pewien 
schemat, z którego można by wywnioskować, 
że oznaki o numerach od 1 do około 539 

i o numerach od około 850 do około 1000 
wykonywano z gałązkami modrzew-dąb, 
a oznaki o numerach od około 540 do około 
849 z gałązkami świerk-dąb, moja teoria nie-
stety upadła. Jej przyczyną był przypadek. 
W zeszłym roku, w Puszczy Iłżeckiej, między 
zabudowaniami zniszczonej gajówki z czasów 
II RP, niedaleko miejscowości Nowa Dębowa 
Wola, w obecnym nadleśnictwie Ostrowiec 
Świętokrzyski, została znaleziona oznaka nr 
241 z gałązkami świerk-dąb. Jej numer jest 
poza wyznaczonym powyżej schematem 
i trzeba szukać nowego wyjaśnienia.
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Lp. Numer Gałązki Sygnatura Wymiary Otwory Uwagi
1. 50 modrzew/dąb brak 63 x 85 8 moja
2. 85 modrzew/dąb brak 65 x 87 4
3. 234 modrzew/dąb brak 4

4. 241 świerk/dąb brak 66 x 91 4 moja

5. 272 modrzew/dąb Kocielski/Kielce 63 x 86 8
6. 326 modrzew/dąb brak 4
7. 407 modrzew/dąb brak 63 x 85 4
8. 471 modrzew/dąb Kocielski/Kielce 61 x 83 4
9. 511 modrzew/dąb Kocielski/Kielce 61 x 84 4 moja

10. 544 świerk/dąb Kocielski/Kielce 4
11. 585 świerk/dąb Kocielski/Kielce 66 x 90 4
12. 600 świerk/dąb Kocielski/Kielce 4
13. 608 świerk/dąb Kocielski/Kielce 4
14. 670 świerk/dąb Kocielski/Kielce 64 x 88 4 moja
15. 694 świerk/dąb Kocielski/Kielce 64 x 88 4
16. 843 świerk/dąb Kocielski/Kielce 4

17. 894 modrzew/dąb Kocielski/Kielce 4
18. 923 modrzew/dąb Kocielski/Kielce 4
19. 968 modrzew/dąb Kocielski/Kielce 4

Jest to już druga oznaka znaleziona 
w tym samym kompleksie leśnym, ponieważ 
kilka lat temu w miejscu, gdzie była osada 
leśna – Myszki, nadleśnictwo Starachowice, 
znaleziono oznakę nr 511 z gałązkami 
modrzew-dąb. Powyższe znaleziska dobitnie 
świadczą, że oba rodzaje oznak strażnika 
leśnego z herbem guberni kieleckiej na pewno 
były noszone przez strażników. W dalszym 
ciągu nie wiadomo czy oznaki miały wspólną 
numerację, czy były ich dwie różne serie.

W celu prowadzenia dalszych badań 
porównawczych, uprzejmie proszę wszystkich, 
którzy w swoich zbiorach posiadają oznakę 
STRAŻNIKA LEŚNEGO z herbem guberni 
kieleckiej o podanie na mój adres e-mailowy 

lub telefonicznie danych takich jak w tabeli, to 
jest: numer oznaki, rodzaj gałązek, sygnatura 
i wymiary. Mam nadzieję, że dzięki tym 
dodatkowym informacjom uda się rozwiązać 
nurtujące mnie pytania.

Z góry dziękuję czytelnikom KŁ, którzy 
podadzą potrzebne informację, a swoje spo-
strzeżenia opublikuję w następnym numerze 
biuletynu. 

Wojciech Boczkowski
tel.: 603614 444

wojt.boczkowski@gmail.com
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Od starożytności ludzie używali instrumentów 
dętych do nadawania sygnałów: zawiadamiających 
o niebezpieczeństwie, informacyjnych, obrzędowo-
uroczystych oraz służących do porozumiewania się 
na odległość. Instrumentów tego typu używano 
w różnych okolicznościach; myśliwi na polowaniu, 
leśnicy w pracy, strażnicy łowieccy, lasowi i polowi 
na służbie, rybacy podczas mgły, warta w wojsku, 
pasterze na wypasie, stróże miejscy i wiejscy w 
czasie pełnienia nocą dyżurów, a także pocztowcy, 
kolejarze, itd. Obecnie już tylko myśliwi pozostali 
najbardziej wierni tej tradycji, którą z pietyzmem 
kontynuują. Wraz z upływem czasu zmieniała 
się moda na instrumenty i materiały, z których 
były robione oraz poszerzały się możliwości 
wykonawcze producentów.

Z Katalogu Spółdzielni Leśników i Właś-
cicieli Lasów w Warszawie z 1935 roku, można 
się dowiedzieć, jakie myśliwskie instrumenty 
sygnałowe były w tym czasie w sprzedaży:

Trąbka oryginalna Plessa - mosiężna, okrągła, 2 
razy kręcona, polerowana z wylotem szerokim (o 
ø 14 cm), waga 0,50 kg, lub wąskim (o ø 8  cm), 
długość 36 cm, średnica skrętu 19 cm, waga 0,44 
kg, cena 19 zł.

Róg myśliwski (bawoli) - okuty mosiądzem, z ust-
nikiem mosiężnym, długość 50 cm, waga 0,52 kg, 
cena 28 zł.

Róg polski - mosiężny, pomalowany na czarno, 
z okuciem polerowanym i ustnikiem drewnianym, 
długość: 40, 50 lub 56 cm, waga: 0,18, 0,22 lub 
0,27 kg, cena 6,50, 7,50 i 9 zł.

kręcona 1 1 1 2 2 lub 3 cm
długość 19 cm 17 38 17 36 lub 16 cm
szer. 9 cm 9 17 9 15,5 lub 11 cm
waga 0,16 kg 0,30 0,37 0,16 0,57 lub 0,19 kg
cena 4 zł 5,80 8,30 10 16 lub 20 zł

kręcona 1 1 2 2 3  3 razy
długość 32 cm 26 32 27 32  28 cm
Ø skrętu 17 cm 13 17 14 17 15 cm
waga 0,25 kg 0,14 0,34 0,19 0,36  0,24 kg
cena 11,5 zł 13 15 4 7 8,20 zł

Trąbka model Plessa - mosiężna okrągła, 
polerowana, z ustnikiem mosiężnym. 

Trąbka oryginalna Berga - miedziana, polerowana, 
z okuciem z białego metalu, lub mosiężna, 
poniklowana, 4 razy kręcona, długość 21,5 cm, 
szerokość 12 cm, waga 020 kg, cena:  miedziana 25 
zł, mosiężna 19 zł.

Trąbka mosiężna - owalna , polerowana, z ust-
nikiem mosiężnym.

Trąbka - mosiężna, polerowana, wygięta w pół-
księżyc, z ustnikiem mosiężnym stałym i wylotem 
o 5,5 cm, długość 62 cm, waga 0,37 kg, cena 20 zł

RÓG, TRĄBKA I SYGNAŁÓWKA
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Ponadto w ofercie znajdowały się: narzędzia 
i artykuły gospodarczo-leśne do: uprawy, pomiaru, 
znakowania, użytkowania, żywicowania, ochrony 
i pielęgnacji lasu; instrumenty i przybory myś-
liwskie; artykuły mundurowe i wydawnictwa 
z dziedziny leśnictwa, łowiectwa i ustawodawstwa 
leśno-łowieckiego.

Rogów i trąbek przeważnie używali myśliwi 
i leśnicy, jako instrumentów bardziej szlachetnych, 
ponieważ można z nich wydobywać więcej 
dźwięków i ich barwa jest czystsza i donośniejsza. 
Natomiast jednym z podstawowych atrybutów 
myśliwych i leśników, poza samą oznaką, straż-
ników łowieckich, lasowych i polowych, była 
sygnałówka, której dźwięk choć niski i głuchy 
w swej barwie, był jednak dość donośny. Dętych 
instrumentów sygnałowych było dużo rodzajów, 
jednak najciekawsze i najbardziej poznawcze są 
te egzemplarze, które dotrwały do naszych czasów 
i można je przypisać konkretnym strażom lub miej-
scom-obszarom gdzie były używane.

Prezentuję trzy różne sygnałówki z mojej 
kolekcji, które udało mi się ocalić od zapomnienia.

Pierwszy egzemplarz to sygnałówka „beka-
sówka”, mosiężna, polerowana, lekko wygięta, 
z ustnikiem metalowym, długości 400 mm, z 
nałożoną oznaką STRAŻ LASOWA DOBRA 
RADZIECHÓW, ze srebrnym herbem BOŃCZA. 

Włości i miasto powiatowe Ra-
dziechów, woj. tarnopolskie, były 
własnością Stanisława Marcina hr. 
Badeniego herbu Bończa (ur. 9.08.1850 
roku w Surochowie - zm. 12.10.1912 r. 

Sygnałówka „bekasówka” – mosiężna, polerowana, 
prosta, z ustnikiem metalowym, długość 40 cm, 
waga 0,20 kg, cena 7,50 zł.

Sygnałówka „bekasówka” – mosiężna, polerowana, 
lekko wygięta, z ustnikiem metalowym, długość 40 
cm, waga 0,21 kg, cena 10 zł.

Sygnałówka-alarmówka - z blachy żelaznej, 
malowana na szaro, półkolista, z ustnikiem 
metalowym, długość 45 cm, waga 0,2 kg, cena 
5,70 zł.

Sygnałówka jednotonowa - mosiężna, owalna, 
długość: 18, 20, 23, 26 lub 30 cm, waga: 65, 120, 
170, 260 lub 280 g, cena  3,50, 4,50, 5,50, 8 i 10 
zł.

Sygnałówka dwutonowa - mosiężna, owalna, 
długość: 15, 19 lub 20 cm, waga: 120, 150 lub 170 
g, cena  6,50, 8 i 9 zł.

Sygnałówka czterotonowa - mosiężna, owalna, 
długość: 16, 20, 23 lub 28 cm, waga: 180, 220, 250 
lub 280 g, cena  12,50, 14, 16,50 i 18 zł,
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w Radziechowie), a później jego syna Stanisława 
Henryka hr. Badeniego herbu Bończa (ur. 1.01.1877 
roku w Radziechowie - zm. 28.07.1943 r. w Kor-
czynie k. Krosna). Obydwaj właściciele byli bardzo 
dobrymi gospodarzami, dbali o rozwój swojego 
majątku, a dochody z wielkiej rodzinnej fortuny 
obracali ze znawstwem, także na cele kulturalne 
i społeczne.

Druga sygnałówka to także „bekasówka”, 
mosiężna, polerowana, lekko wygięta, z ustnikiem 
metalowym o długości 380 mm, z grawerunkiem: 
3. ZAPRZYS - STRAŻ LASOWA i ŁOWiECKA. 
ZARZĄD LASÓW JAN LiEBiEG i SKA W 
SOŁOTWiNiE ·1924 oraz orzeł państwowy wzór 
19. Powyższy napis wyraźnie sugeruje, kto takiego 
atrybutu używał, natomiast cyfra 3 wskazuje, że 
było instrumentów co najmniej kilka. Rok 1924 
dokładnie określa datę wykonania i wprowadzenia 
do użycia. Data ta jest zgodna z datą wydania 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Dóbr 
Państwowych z 4 kwietnia 1924 roku, w sprawie 
wprowadzenia oznak straży polowych, leśnych, 
łowieckich i rybackich. Natomiast Sołotwina 
to miasteczko w pow. nadwórniańskim, woj. 
stanisławowskiego, własność Jana hr. Liebiga 
i spółki. Baron Jan Liebig (Johann Liebieg) 
był z pochodzenia niemieckim przedsiębiorcą, 
kojarzonym z Libercem, (ur. 7.06.1802 r. w Bro-
umovie (Czechy) – zm. 16.07.1870 r. w Smiřicach 

(Czechy). Tytuł barona otrzymał w 1868 roku. 
Jako potentat przemysłu tekstylnego był autorem 
sukcesu gospodarczego fi rmy “Johann Liebig & 
Company” (Liebig Jan i S-ka). Spółka Liebiga była 
w posiadaniu bardzo dużych obszarów leśnych, 
a także wielu tartaków w całej Galicji.

Trzecia sygnałówka jest w komplecie z oznaką. 
To również „bekasówka”, mosiężna, polerowana, 
lekko wygięta, z ustnikiem metalowym o dłu-
gości 375 mm, na której wybity jest napis 
STRAŻ  POLOWA  GMINY – ŻMUDŹ oraz 
wygrawerowany srebrzony orzełek wojskowy 
wzór 19. Oznaka jest także mosiężna, lekko 
spuklowana, o wymiarach 73 x 95 mm, z wybitym 
napisem STRAŻ – POLOWA GMINY – ŻMUDŹ 
i przykręconym orzełkiem wojskowym wzór 
19. Z drugiej strony oznaki, pod nakrętką, jest 
podkładka, na której wybito cyfrę 8 -  numer 
kolejny strażnika w gminie. Wieś Żmudź jest 
siedzibą gminy Żmudź w powiecie chełmińskim  
w województwie lubelskim. Zarówno sama oz-
naka, jak i ten typ sygnałówki, niestety bardzo 
często nieoznaczonej tak dokładnie, był dość 
powszechnie używany przez strażników polowych 
w dwudziestoleciu międzywojennym XX wieku.

Mam nadzieję, że ten krótki artykuł przybliży 
czytelnikom temat myśliwskich instrumentów 
sygnałowych, pomoże w ich rozpoznaniu i 
poszukiwaniu tych niezmiernie ciekawych 
eksponatów.

Wojciech Boczkowski
wojt.boczkowski@gmail.com
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Cenzura cudzej korespondencji jest stara, 
jak sama korespondencja. Sprawdzanie treś-
ci i zawartości przesyłek, ofi cjalnie i nie-
ofi cjalnie (c. tajna, zabroniona, naruszająca 
tajemnicę korespondencji) znane jest od 
1464 roku, kiedy to król francuski Ludwik XI 
pisemnie zobowiązał poczmistrzów do spraw-
dzania listów prywatnych.

Pierwszą placówkę cenzury tajnej 
założył na przełomie XVI/XVII w. kardynał 
Richelieu, tzw. „czarny gabinet”. Pierwsze 
adnotacje o otwarciu przesyłek pochodzą 
z 1745 r. z czasów panowania Stuartów. Za 
ofi cjalne ustanowienie cenzury uważa się 
okres Rewolucji Francuskiej. W 1789 roku 
powstał komitet kontroli przesyłek pocz-
towych w Paryżu. We Francji powstała też 
pierwsza cenzura więzienna, stosująca pie-
czątki służbowe. 

Cenzurę jeniecką, poświadczoną stem-
pelkami, po raz pierwszy wprowadziła Wielka 
Brytania podczas II wojny koalicyjnej z Fran-
cją 1787- 1802. Podczas I i II wojny światowej 
cenzura stała się powszechna, stosowały ją 
niemal wszystkie państwa będące w stanie 
wojny.

W Polsce wprowadzono właściwą cen-
zurę w 1794 r. podczas Powstania Koś-
ciuszkowskiego, w celu inwigilowania osób 
podejrzanych o sprzyjanie zaborcom. Była 
to pierwsza na świecie cenzura wojskowa, 
stosująca m.in. pieczęci lakowe. Cenzura 
wojskowa działała w ramach Poczty Polowej 
Legionów oraz w formacjach wojskowych 
i powstańczych w latach 1918-1920. Podczas 
okupacji hitlerowskiej cenzurowana była 
poczta jeniecka, osób internowanych i więź-
niów obozów koncentracyjnych, pracy i gett.

W ofl agach, zgodnie z konwencją genewską 
z 1929 r. „O traktowaniu jeńców wojennych”, 
przesyłki pocztowe zwolnione były z opła-ty. 
Opłaty za przesyłki obowiązywały w ko-
respondencji wewnątrzobozowej w kilku 
ofl agach, gdzie funkcjonowały polskie poczty 
obozowe (II C Woldenberg, II D Gross-
Born, II E Neubrandenburg, VII A Murnau). 
W tym celu wydawane były znaczki opłaty 
pocztowej. Od 1940 roku korespondencja 
zewnętrzna była limitowana i odbywała się 
na znormalizowanych formularzach listowych 
i kartkach. Warunkiem wprowadzenia do 
obiegu formularza korespondencyjnego było 
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ocenzurowanie przesyłki, udokumentowane 
stemplem cenzury. Najczęściej były one 
tuszowe prostokątne, trójkątne, owalne 
lub okrągłe. Zawierały oprócz napisu: np.: 
ocenzurowano, sprawdzono, kontrolowano, 
czytano (w języku niemieckim najczęściej 
„Geprüft”), numer ofl agu (bez nazwy miej-
scowości), numer cenzora lub placówki 
cenzorskiej oraz ich godło lub emblemat. 
Zatrzymam się na ostatnim elemencie, 
stanowiącym istotę artykułu.

Godła w stemplach cenzorskich bądź 
instytucji terroru hitlerowskiego są nieliczne. 
W swym zbiorze posiadam kilka rodzajów 
stempli cenzorskich z dzikimi zwierzętami, 
które są atrakcyjnymi walorami w łowieckim 
eksponacie wystawowym.

W ofl agu VI C Osnabrück w Dolnej Sak-
sonii (Niemcy) przetrzymywano głównie 
jeńców serbskich. Na okrągłych pieczątkach 
cenzorskich tego obozu występują emblematy 
z wizerunkami zwierząt: jelenia byka (dwa 
kształty łba niewiele różniące się między 
sobą; typ łba przypisany jest kolorowi tuszu) 
- ryc. 3, wilka - ryc. 4, sowy, łba konia, konia 
z podniesionymi przednimi kopytami, krowy 

- ryc. 1. Stosowane były też pieczęcie z wi-
zerunkiem hełmu wojskowego i drzewa. W 
obozie VI C pieczęcie z emblematami były 
najliczniejsze.

W ofl agu XI A Osterode w centralnych 
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Niemczech, w górach Harz, z osadzonymi 
polskimi ofi cerami, przeniesionymi w po-
łowie 1940 r. do ofl agu II C Woldenberg 
i II A Prenzlau cenzorzy stosowali pieczątki 
prostokątne z wizerunkiem jelenia i sty-
lizowanego lwa (sprawa wymaga wy-
jaśnienia, bowiem lew – zwierzę herbowe 

Prenzlau jest na stemplu bardziej podobny do 
stylizowanego wilka) - ryc 2.

W niemieckim ofl agu XII A Hadamar, 
w Hesji, w którym polscy ofi cerowie organi-
zowali akademie ku czci św. Huberta (Kultura 
Łowiecka nr 66/2012) na stemplu cenzorskim 
widnieje stylizowana sowa - ryc. 4.

Komendantura mieszczącej się w cyta- 
deli w Mainz (Niemcy) stemplowała ko-
respondencję pieczęcią z wizerunkiem nie-
dźwiedzia - ryc. 5.

Cenzorzy w Stalagu XVIIID w Mariborze 
(Słowenia), w którym więzieni byli głównie 
żołnierze i podofi cerowie angielscy, 
posługiwali się stemplami z rysunkiem łba 
kozicy, zwierzyny typowej dla tamtejszego 
górskiego krajobrazu. Stosowano dwa kolory 
tuszu (czerwony i fi oletowy).

Krzysztof Mielnikiewicz
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Nowości 
filatelistyczne

W Urzędzie Pocztowym w Kaliszu stosowany był 
datownik okolicznościowy z okazji 100. rocznicy 
zburzenia miasta. Zaprezentowano na nim herb 
nawiązujący do łowieckich tradycji regionu (wzór 
herbu z XIV w.) - trębacz gra na rogu myśliwskim. 

Na znaczku sper-
sonalizowanym z 
2014 r., wydanym 
przez Pocztę Pol-
ską przedstawiono 
łosia w naturalnym 
środowisku. Nie 
udało mi się ustalić 
zleceniodawcy 
omawianego 
waloru. 

K. Mielnikiewicz
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Z żałobnej karty

OPOLE POŻEGNAŁO JARKA
41

Kultura Łowiecka 4 (74) 2014

Przeżywszy zaledwie 59 lat, 9 sierpnia 
2014 roku odszedł do krainy wiecznych 

łowów nasz serdeczny przyjaciel, kolega, 
lubiany i  szanowany myśliwy, Jarosław Ja-
nicki.

Wstrząśnięci i zasmuceni, w asyście 
sztandarów i przy dźwiękach muzyki my-
śliwskiej, żegnali go: rodzina, przyjaciele, 
przedstawiciele władz okręgowych PZŁ 
w Opolu, przedstawiciele Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Katowicach 
oraz szerokie grono leśników.

Po mszy żałobnej Jarek spoczął na cmen-
tarzu parafi alnym w Niemodlinie. 

Jarosław Janicki urodził się 18.01.1955 
roku w Opolu. Dzieciństwo i młodzieńcze lata 
spędził w Niemodlinie, wśród otaczającej go 
przepięknej przyrody borów niemodlińskich, 
która pomogła mu wybrać drogę zawodową, 
po której podążał wyjątkowo twórczo, lecz 
zbyt krótko.

Po ukończeniu Technikum Leśnego w 
Tułowicach, rozpoczął w 1973 roku pracę 
w Nadleśnictwie Kup. Przepracował w nim 
resztę swojego życia na stanowisku leśniczego 

Leśnictwa Masów. Studia wyższe na wydziale 
leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu 
ukończył w 1983 roku. Swą przygodę z ło-
wiectwem, życiową pasją, rozpoczął w 1989 
roku

Dał się poznać jako człowiek prawy, 
rzetelny i do końca życia oddany pasji ło-
wieckiej. Był członkiem Koła Łowieckiego  
nr 1 „Hubertus” w Opolu. Za swoje osiągnięcia 
został odznaczony wieloma medalami re-
sortowymi, państwowymi i związkowymi, 
w tym Medalem Św. Huberta.

Spośród wielu zainteresowań, najważ-
niejsze dla niego były literatura i sztuki pla-
styczne.  Uczestniczył w wielu konkursach 
literackich, w których zdobywał najwyższe 
laury. Był uczestnikiem wielu wystaw plas-
tycznych, w których również nie omijały go 
zaszczyty.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się jego 
książki: „Kacze piórko” 2002 r., „Za tropem” 
2007 r., „Zielony Brulion” 2012 r. oraz grafi ki 
wydane w kilku tekach.

W PZŁ pełnił szereg funkcji społecznych. 
Między innymi był członkiem Komisji Szko-
leniowej oraz Komisji Oceny i Wyceny Tro-
feów Łowieckich przy ORŁ w Opolu. 

W 2012 roku był jednym z założycieli 
wrocławsko-opolskiego oddziału klubu ko-
lekcjonera, w którym do końca swych dni 
prężnie działał, dając przykład kolegom i mło-
dzieży szkolnej umiejętnego wiązania sztuki 
i pasji kolekcjonerskiej z naturą. 

Odchodząc, zostawił pogrążoną w żalu 
rodzinę, wielu przyjaciół oraz kolegów. 

Niech knieja i pola szumią Ci przyjaźnie.

Cześć Jego pamięci
Przyjaciel Zbyszek i myśliwi opolskiego 

okręgu PZŁ
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Przyjaciel Zbyszek i myśliwi opolskiego 
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Z żałobnej karty

ANDRZEJ WŁÓKA NIE ŻYJE

Z głębokim smutkiem informujemy, że 
do Krainy Wiecznych Łowów odeszli 

członkowie oddziału katowicko–nowo-
sądeckiego klubu Mariusz Janecki – członek 
od 2000 roku i Zbigniew Budziński w klubie 
od 1997 r.

Kolega Mariusz (1953 – 2014) zmarł 
26 czerwca, należał do KŁ „Ostoja” w Gli-
wicach.

Kolega Zbyszek (1947 – 2014) odszedł 
od nas 24 lipca, polował w KŁ „Szarak” 
w Miechowie. Był członkiem Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Kielcach, przy której kie-
rował komisją kynologiczną.

Straciliśmy kolegów o wysokiej kulturze, 
wrażliwych na piękno przyrody, nieod-
żałowanych przyjaciół, etycznych towarzyszy 
łowów, spotkań kolekcjonerskich. Pamięć 
o nich pozostanie wśród nas, a knieja niech 
wiecznie szumi nad Ich mogiłami.

Marek Filipczyk
w imieniu kolegów kolekcjonerów 

z Katowicko - Nowosądeckiego Oddziału 
KKiKŁ PZŁ

29 sierpnia 2014 roku na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie spoczął nie-

odżałowanej pamięci Andrzej Włóka, członek 
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 
PZŁ, nadleśniczy Nadleśnictwa „Siewierz”, 
łowczy rejonu zawierciańskiego, od 1999 r. 
koordynator śląskiego rejonu hodowlanego, 
delegat na Krajowy Zjazd PZŁ, myśliwy sie-
wierskich kół łowieckich „Ryś” i „Orlik”.

Głęboka wiedza śp. Andrzeja poparta 
praktyką leśną i łowiecką pozwoliła mu 
pokazywać istotę leśnictwa i łowiectwa. 
W tym celu urządził Izbę Edukacji Leśnej 
w nadleśnictwie Siewierz, aktywnie  uczest-
niczył w życiu Klubu Kolekcjonera i Kul-
tury Łowieckiej Oddziału Katowicko–No-
wosądeckiego, w ramach którego brał udział 
w przygotowaniu okręgowych i krajowych 
imprez łowieckich: konkursów muzyki 
myśliwskiej, festynów i wystaw.

W imieniu myśliwych i leśników mowy 
pożegnalne wygłosili: Janusz Kmiecik 
– sekretarz ORŁ w Katowicach, Kazimierz 
Szabla – dyr. Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Katowicach i Stanisław Widz 
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– nadleśniczy z Myślenic.
Żegnając naszego kolegę i przyjaciela, 

przy pochylonych sztandarach i żałobnie 
grających rogach myśliwskich, prosiliśmy 
św. Huberta, aby pozwolił śp. Andrzejowi 
spoglądać na śląską knieję, którą tak bardzo 
pokochał i której wiernie służył, a ona by mu 
szumiała na wieki.

Odeszli od nas



Z mojej półki

Stanisław Mycielski „W sercu dżungli”. Łomianki 2014. 
Wydawnictwo LTW. Edycję opracowano na podstawie 
wydania pierwszego: Wydawnictwo Polskie R. Wegnera, 
Poznań (1932). s. 192, ilustr., opr. brosz., 20,5 cm. ISBN 
978-83-7565-354-0. Wznowienie jest wzbogacone o ob-
szerną przedmowę napisaną przez syna autora, Romana.

„Zeszyty safaryjskie” Nieregularnik Polskiego Klubu Sa-
fari. Numer 2 pod redakcją Cezarego Andruszewskiego. 
Warszawa 2014. Brak wydawcy. s. 98, ilustr., opr. tw. 
w futerale, 24,5 cm. ISBN brak. Wydawnictwo zaczyna 
pełnić rolę rocznika klubu.

Iwona Kienzler “Darz Bór (myśliwi i leśnicy)”. Tom 34 serii 
Dwudziestolecie Międzywojenne. Warszawa 2014. Wydawcy: 
Edipresse Polska SA oraz Bellona SA., s. 129/7/, ilustr., opr. 
brosz. ze skrzydełkami, lakier., 24 cm. ISBN Edipresse 978-
83-7769-970-6 (t. 34), ISBN Bellona 978-83-11-13347-1 
(t. 34). Książka zdecydowanie rozczarowuje. Pokazuje 
międzywojenne łowiectwo tylko poprzez pryzmat wielkich 
rodów arystokratycznych i polowań prezydenckich.

„Królestwo zwierząt w świecie monet”. Katalog wystawy  
w Roztoczańskim Parku Narodowym 5 czerwca – 30 
września 2014. Zwierzyniec 2014. Polskie Towarzystwo 
Numizmatyczne, Roztoczański Park Narodowy, Narodowy 
Bank Polski. s. 47/1/, ilustr., opr. brosz., 23 cm. ISBN 
978-83-935430-5-2. Ciekawie wydany katalog z polskimi 
monetami prezentującymi faunę.

Kolekcjonerstwo - bibliofilstwo
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Andrzej W. Głowacki

„Silvanus Chelmensis”. Rocznik Okręgowej Rady Ło-
wieckiej w Chełmie. Chełm 2013. s. 88, ilustr., opr. brosz. 
lakier., 30 cm. ISSN 2082-0895.

„Bialskopodlaski rocznik Łowiecki” Nr 2, 2014. Red. 
naczelny Wojciech Kobylarz. Wydawca: Zarząd Okręgowy 
PZŁ w Białej Podlaskiej. s. 58, ilustr., opr. brosz. lakier., 30 
cm. ISSN 2353-1916

Jacek Wierzbicki „Epoka kamienia w Europie znakami 
pocztowymi pisana”. Zielona Góra 2012. Wydawca: Wy-
dawnictwo Fundacji Archeologicznej. s. 499/1/, ilustr., opr. 
brosz. ze skrzydełkami, for. A4. ISBN 978-83-932546-3-7. 
Gratka dla filatelistów. Kolorowe reprodukcje znaczków, 
w tym duża ilość znaczków i stempli o polowaniach 
prahistorycznych.

“Europejskie tradycje łowieckie” pod redakcją Tadeusza J. 
Żuchowskiego. Tom wydany z okazji III Międzynarodowego 
Kongresu Kultury Łowieckiej. Warszawa 2013. Wydawcy: 
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie i Łowiec 
Polski Sp. z o.o. Warszawa. s. 347/1/, ilustr., opr. tw. lakier., 
30,4 cm. ISBN 978-83-926928-2-9 oraz 978-83-89223-70-8. 
Publikacja ukazała się w rok po wzmiankowanym kongresie, 
ale ilość i jakość zawartych w niej materiałów oraz strona  
edytorska wystawia jej wysoką ocenę.
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1. Oznaka z okazji 40-lecia KŁ “Ponowa” w No-
wym Targu, 2000 r., wybita z mosiądzu, oksy-
dowana, nakrętka, ø 35 mm.
2. Oznaka pamiątkowa KŁ Orzeł w Grybowie, rok 
zał. 1962, mosiądz, oksydowana, PINS, 33x31mm.
3. Oznaka z okazji 70 - lecia KŁ Bażant w Czudcu, 
odlana metodą traconego wosku, oksydowana, 
2014 r., nakrętka, ø 32 mm.
4. Oznaka z okazji 50 - lecia KŁ Darz Bór w Świer-
czowie, wybita w mosiądzu, oksydowana, 2014 r., 
pins, ø 31 mm.
5. Oznaka z okazji 60-lecia KŁ Św. Huberta 
w Drezdenku, odlana metodą traconego wosku, 
srebrzona, 2014 r., nakrętka,  46x68 mm 
6. Oznaka Klubu Wabiarzy Jeleni PZŁ, odl. meto-
dą traconego wosku, srebrzona, 2014 r., nakrętka, 
7. Oznaka z okazji 60 - lecia KŁ Trop w Krakowie, 
2014 r. wybita w mosiądzu, oksydowana, nakrętka,  

28x40 mm.
8. Oznaka z okazji 60 - lecia KŁ Kniaź w Płocku, 
wybita w mosiądzu, oksydowana, 2013r., nakrętka, 
28x41 mm.
9. Medal 90-lecia Przemyskiego Klubu Ło-
wieckiego Ponowa w Przemyślu, odlew, 2014 r., 
ø 97 mm.
10. Oznaka z okazji 60 - lecia KŁ Gorce w Ka-
mienicy k. Łącka, 2006 r. wybita w mosiądzu, 
oksydowana, nakrętka, 30x38 mm.
11. Oznaka z okazji 25-lecia KŁ Krokus w Nowym 
Targu, 2000r. wybita w mosiądzu, oksydowana, 
nakrętka, 31x35 mm.
12. Medal Za Zasługi dla Łowiectwa Okręgu Czę-
stochowskiego, odlany metodą traconego wosku, 
srebrzony z nałożoną emalią, 2014 r., nakrętka, 
40x52 mm

Bogdan Kowalcze
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Kolekcjonerstwo - falerystyka
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Podpatrzone 
na aukcjach

Figura przedstawia myśliwego na koniu. Sygnowana 
wytwórnią francuską, wymiary: wysokość 38 cm 
szerokość 33 cm. Cena wyw. 1600 nie było ofert.

Zestaw oznak łowieckich, stan b. dobry. Sprzedany 
za 224,50, 5 licytujących.

O zwierzyńcu w Katowicach, autor Józef Władysław 
Kobylański, nakład Magistratu w Katowicach, 1929 
r., stan db minus, lekkie zabrudzenia w tekscie, 
broszura sprzedana w opcji kup teraz za 120 zł.

Wybrał Krzysztof Mielnikiewicz

Duża fi gura myśliwego pochodząca z fabryki por-
celany Wiedeń - Augarten. Sygnatura z około 1930 
roku. Stan bardzo dobry. Wymiary wysokość 26,5 
cm. Cena wyw 1 zł, sprzedana za 451,60, 9 licyt. 

Nad Nilem Niebieskim -wyprawa myśliwska Józefa 
hr. Potockiego. Autor Jan Sztolcman, ilustracje Józef  
Rapacki,1902, 235 stron, stan dobry, podniszczona 
okładka, pęknięta na grzbiecie. Cena wyw. 1 zł, 
sprzedana za 305 zł, 5 licytujących.

Rynek kolekcjonerski 

Myśliwy, miesięcznik redagowany przez Leona Os-
sowskiego (1937 -1939). Oferowanych 15 numerów 
(2 pełne roczniki), spośród 24 wydanych numerów. 
Stemple biblioteczne na okładce. Stan b. dobry. 
Sprzedany za 432, 26 zł, 3 licytujacych. 

Korespondencja obozowa (ofl ag VI C Osnabrück) z 
jeleniem na stemplu cenzury (patrz str. 40) w kolorze 
fi oletowym. Listownik sprzedany w cenie 40 Euro 
(kup teraz). Podobna aukcja w toku na Delcampie z 
ceną 60 Euro. 
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Kroniki Myśliwskie Towarzystwa Lisowickiego, tom 
III, Kraków 1921 - Druk W. L. Anczyca i Spółki, 
Nakład 250 egz., stron 485 oraz 3 rozkładane tablice, 
liczne ilustr. w tekście, oprawa wsp. - półskórek, stan 
bardzo dobry. Cena wyw 100 sprzedana za 2280 zł 
7 ofert.

Dubeltówka kapiszonowa, sprzed 1885 roku. 
Lufy dziwerowane, drewno bogato zdobione. Wy-
produkowana w Sain Etienne. Wymiary: dł. 136 cm, 
dł. lufy: 90 cm, kal. 16. Cena wyw. 3600 zł, ofert nie 
było.
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Imię i nazwisko Funkcja Adres Telefon, e-mail
Marek
STAŃCZYKOWSKI prezes ul. Warszawska 206

05-300 Mińsk Mazowiecki
(25) 758 46 36;  604 492 596
mstanczykowski@wp.pl

Marek
FILIPCZYK wiceprezes ul. Marciszowska 47A

42-400 Zawiercie
(32) 670 32 25;  502 738 566
fi lipmail@o2.pl

Stanisław
KOLEŚNIK wiceprezes ul. Elizy Orzeszkowej 6A/4

66-500 Strzelce Krajeńskie
510 155 604;  604 056 754
st.kolesnik@op.pl

Marek
LIBERA sekretarz ul. Rzeczna 7

25-039 Kielce
(41) 361 26 11;  601 553 083
marek.m.Libera@gmail.com

Marek
ZUSKI skarbnik ul. Garncarska 11

32-566 Alwernia
509 217 103
marek@krowki.com

Krzysztof
MIELNIKIEWICZ

red. naczelny Kul-
tury Łowieckiej

ul. Kościuszki 38b m. 34
07-300 Ostrów Mazowiecka

(29) 745 44 02;  605 307 309
kmielnikiewicz@wp.pl

Imię i nazwisko Oddział Adres Telefon, e-mail
Artur
MOŁODZIEJKO Augustów ul. Turystyczna 3/7

16-300 Augustów
794 222 489
artur.molodziejko@gmail.com

Bogdan
KOWALCZE

Galicyjski
Bielsko Biała 32 - 432 Pcim 996; Małopolska (12) 372 16 13; 603 800 723

kowalcze@komex.eu
Mateusz
KRUPIŃSKI Częstochowa Szyszków 42a

42-165 Lipie
500 670 080
aurum999@o2.pl

Stanisław
PAWŁOWSKI Gdańsk Młyńsk 1

83-260 Kaliska
(58) 5871847
509 226 866

Mieczysław
PROTASOWICKI Gorzów Wlkp u. Żwirowa 9a/9

66-400 Gorzów Wielkopolski
d. (95) 720 14 98
p. (95) 763 10 98

Antoni
PAPIEŻ

Katowicko -
Nowosądecki

ul. Lwowska 93
33-300 Nowy Sącz

(18) 441 52 29; 608 426 882
antek.papiez@o2.pl

Marek
LIBERA Kielce ul. Rzeczna 7

25-039 Kielce
(41) 361 26 11; 601 553 083
marek.m.Libera@gmail.com

January 
POTULSKI Kociewie ul. Kwiatowa 37

83-207 Kokoszkowy
(58) 562 12 57;  516 178 536
i.stawicki@wp.pl

Jerzy 
MIKOŁAJCZYK Kraków ul. Garbarska 16

32-600 Oświęcim
d. (33) 843 34 49; 502 106 834
jurek@georg.home.pl

Roman
GAWŁOWSKI

Kujawsko -
Pomorski

ul. Sarnia 39
87-800 Włocławek

542 355 905
sekretariat@instalprojekt.com.pl

Marian
STACHÓW Legnica Tymowa 113

59-330 Scinawa 
(76) 843 62 39; 665 244 710
marian.stachow@o2.pl

Andrzej 
ALBIGOWSKI Lublin ul. Smyczkowa 4 m. 46

20-844 Lublin
605 988 634
zo.lublin@pzlow.pl

Jerzy
JANIK Olkusz ul. Fr. Nullo 23 m. 6

32-300 Olkusz (32) 641 34 54

Krzysztof
KADLEC Poznań ul. Czeremchowa 4

62-052 Komorniki
(61) 810 70 84; 696 667 106
kadleck@o2.pl

Grażyna
KRET Rzeszów ul. W. Pola 12/15

35-021 Rzeszów
609 833 786
gigakret@gmail.com

Mirosław
WIĘCKOWSKI Słońsk ul. Piłsudskiego 25

66-436 Słońsk
501 545 551
m.j.wieckowski@interia.pl

Jerzy
MONIEWSKI Warszawa ul. Natalii Gąsiorowskiej 12A

03-107 Warszawa
606 303 803
jerzymoniewski@gmail.com

Tomasz
GRZESIAK

Wrocławsko -
Opolski

ul. Moniuszki 64 m. 4
56-400 Oleśnica

(71) 398 17 74; 695 325 241
1939tom@wp.pl

Tomasz
SAK Zamość ul. Kilińskiego 9/9

22-400 Zamość
696449967
sakotom@op.pl

Z ramienia ZG PZŁ klubem opiekuje sę i udziela informacji Piotr Kowalski. 
Dział organizacji i szkolenia, tel.: 22 556 55 00;
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Goście honorowi. Od lewej: Jerzy Sirak - burmistrz miasta Hajnówka, Olga Rygorowicz - wójt gminy 
Hajanówka, Mirosław Stepaniuk - dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego, Grzegorz Bielecki 
- nadleśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, Stanisław Wziątek - poseł na Sejm RP, Andrzej Gdula - prezes 
NRŁ, Maciej Żywno - wojewoda podlaski, Włodzimierz Pietroczuk - starosta hajnowski, Ryszard 
Ziemblicki - dyrektor RDLP w Białymstoku, Mikołaj Janowski -  radny Sejmiku Wojewódzwa Podla-
skiego

Pomnik żubra odsłaniają: 
Stanisław Wziątek - poseł na Sejm RP i Maciej Żywno - wojewoda podlaski



ZIMA 2014
NR 74


