OSTROWSKI HUBERTUS
ABSTRAKT

Po transformacji ustrojowej kult św. Huberta w środowiskach myśliwych i leśników stał się
bardzo popularny. Większość organizacji łowieckich sezon polowań rozpoczyna uroczystościami
ku czci patrona, których integralną częścią są msze hubertowskie celebrowane w świątyniach i
przy ołtarzach polowych, charakteryzujące się udziałem sygnalistów myśliwskich grających na
rogach specjalnie na tę okazję skomponowaną muzykę myśliwską. Artykuł skrótowo omawia
historię kultu św. Huberta w Polsce, tradycję mszy hubertowskiej oraz prezentuje obiekty kultu
patrona myśliwych i leśników położone w okolicach Ostrowi Mazowieckiej.

SŁOWA KLUCZOWE

Św. Hubert, patron myśliwych, kult myśliwski, tradycje łowieckie, msza hubertowska, miejsca
kultu św. Huberta w powiecie ostrowskim.
Kultura łowiecka opiera się na tradycji, dlatego pielęgnowanie zwyczajów i obyczajów,
przestrzeganie zasad etyki jest zarazem przyswajaniem, zwłaszcza przez początkujących
myśliwych, bogatego dorobku kulturowego łowiectwa i mobilizowaniem ich do jego
wzbogacania. Ma to szczególne znaczenie w czasie pogłębiającej się społecznej dezaprobaty
polowań, wynikającej z nieznajomości jego idei i procesów zachodzących w przyrodzie
wywołanych postępem cywilizacji.
Tradycja była w przeszłości narzędziem polityki historycznej, instrumentem w rękach
władzy, dlatego od początku lat pięćdziesiątych trwała akcja wykorzeniania jej, nie tylko ze sfery
łowiectwa Przez dziesięciolecia niszczono tradycje, których atrybutami rzekomo były ciemnota,
zacofanie czy przeżytek i przeciwstawiano im postęp, naukowość oraz nowoczesność.
Jeszcze w 1949 r. Łowiec Polski informował czytelników o uroczystościach łowieckich,
których integralną częścią były m.in. msze hubertowskie, w których uczestniczyli niejednokrotnie
przedstawiciele miejscowych władz, funkcjonariusze milicji i wojska, ale już od 1950 r. do
początku lat 80. tematyka kultywowania zwyczajów łowieckich zniknęła z łamów czasopism,
ale co istotniejsze także z praktyki większości kół.
Koła łowieckie mające w nazwie imię Świętego Huberta szczyciły się nazewnictwem
przedwojennym, wskazującym na historyczne rodzime korzenie, otrzymywały w danym
starostwie numery porządkowe lub traciły wyraz święty. W 1953 r. ryczący jeleń zastąpił wieniec
hubertowski (krzyż w porożu jelenia) w rysunku oznaki PZŁ, obowiązującej od 1947 r.
Po odwilży październikowej w 1956 roku, po raz pierwszy otwarcie o pielęgnowanie tradycji
łowieckich i św. Huberta upomniał się Jerzy Szczepański. W Łowcu Polskim pytał: Kto zatem ma
podnieść i nieść dalej bojowy, stary, a jakże czysty sztandar myśliwski? (...) Dlaczego w przeszło
150 numerach tego przecież łowieckiego pisma, wydanych po wojnie nie ma wzmianek na ten
temat? Po czym zwrócił się do wszystkich (…) o odnowienie zwyczajów łowieckich, właśnie dla
podniesienia kultury łowieckiej, a co za tym idzie etyki oraz opisał niemal wszystkie zwyczaje
związane z polowaniem1.
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Szczepański J. Refleksje na czasie. „Łowiec Polski, 1959, nr 7, str. 10-13.

Na fali przemian ustrojowych odżył kult św. Huberta. W 1981 r. Łowiec Polski zaczął
pisać ponownie o kultywowaniu w kołach łowieckich tradycji, o odbywających się mszach
hubertowskich. W 1992 roku we, w ramach konkursu sygnalistów, odbyła się pierwsza msza
św. hubertowska z udziałem władz centralnych PZŁ. W 1993 r. w ramach jubileuszu 70-lecia
PZŁ podczas mszy reprezentacyjnej, z udziałem delegacji zagranicznych, w kościele Mariackim
w Krakowie nastąpiło poświecenie sztandaru PZŁ. Od jubileuszu 75-lecia PZŁ w 1998 r.
centralne msze ku czci św. Huberta odbywają się corocznie w różnych miastach Polski, ostatnio
w Węgrowie. O zwyczajach i tradycjach zaczęto mówić na kursach dla nowo wstępujących.
W ramowym programie szkolenia kandydatów do PZŁ ujęto szkolenie z zakresu kultury
łowieckiej.2
Wiele zwyczajów i obyczajów (wierzenia i przesądy, kary myśliwskie, słownictwo) zanika
wskutek rozwoju techniki, zmian środowiska przyrodniczego, postępu naukowego, inne się
modyfikują lub kształtują na nowo od podstaw (konkursy i festyny myśliwskie, targi łowieckie,
spotkania wielkanocne w kniei, składanie „Złomu”3 w Dzień Zaduszny na grobach kolegów
polujących w krainie wiecznych łowów i inne).
Kult św. Eustachego, później Huberta rozwijał się w Polsce powoli, ale systematycznie.
Informacje o św. Hubercie docierać musiały do Polski już w Renesansie, zwłaszcza na
dwory książęce i szlacheckie, których właściciele wędrowali po Europie, (...) o czym świadczy
istnienie pod jego wezwaniem bractwa religijnego w Chełmży.4 Do Chełmży sprowadzony został
z Rzymu klucz św. Huberta, którym leczono do 1805 roku wściekliznę (bractwo istniało od
XV do początku XX w.). Wcześniej, już w 1306 r. Piotr z Dusburga (Peter de Dusburg), wielki
kronikarz niemiecki, kapelan wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego, autor kroniki Chronicon
terre Prussiae (1326), wydanej w 2004 r. w Toruniu (...) opisuje cudowne uzdrowienia wielu
chorych na wściekliznę w okolicach Królewca za wstawiennictwem św. Huberta. Krzyżacy byli
wtedy w posiadaniu relikwii świętego, a dzień św. Huberta był wpisany do świąt liturgicznych
diecezji warmińskiej, sambijskiej, i pomezańskiej.5
Za Kazimierza Jagiellończyka powstaje słynny tryptyk św. Trójcy z 1476 r., znajdujący
się na Wawelu, którego fragment ukazuje wizję św. Eustachego.6 Powstają legendy z jeleniem
mającym w wieńcu krzyż, baranka lub hostię. Niektóre legendy sięgają do XIV w., jak ta,
dotycząca Jakóba Poczty, kasztelana ciechanowskiego, który w 1398 r. w kurpiowskich borach,
w okolicach Przasnysza, miał upolować jelenia z trzecią odnogą w kształcie krzyża? Uznając
to za objawienie, wybudował w tym miejscu kolejno: przydrożną figurkę, kapliczkę, później
kościół.7 Poroże to wisiało w kościele we wsi Czernice Borowe do 1915 r., po czym wraz z
Uchwała z 16 grudnia 1992 NRŁ w sprawie zasad szkolenia i egzaminowania kandydatów do PZŁ,
Zarządzenie 13/92 ZG PZŁ z 31 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wdrażania…
3
Gałązka, najczęściej jedliny, ułamana (nie odcięta) z drzew rosnących w łowisku, w których zmarły
polował.
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Ks. Edward Rusin, Promocja łowiectwa i kultury łowieckiej poprzez regionalne Centrum Kultu św.
Huberta w Miłocinie [w] „Kongres kultury łowieckiej w Pszczynie”, Pszczyna 2008, str. 99.
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http://www.parafia-zalesie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=31
6
W literaturze i prasie przedwojennej, ale i po II wojnie św., widzenie to było utożsamiane z widzeniem
św. Huberta. Patrz: Seweryn Krogulski, Kult Huberta w Polsce „Łowiec” (organ Małopolskiego
Towarzystwa Łowieckiego), Wydanie Jubileuszowe, Lwów, 16 czerwca 1926, str. 3.
7
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich pod redakcją Bronisława
Chlebowskiego, Józefa Krzywickiego wg planu Filipa Sulimierskiego. Warszawa, 1880-1902.
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kościołem spłonęło.8 Także rycerz z XIII w. Władysław Odonic, który (...) polując w puszczy,
gdzie dziś miasto Wieluń, zabija ogromnego jelenia, zarazem spostrzega na niebie baranka
z Hostią. Polski ten Hubert zakłada w tem miejscu miasto mające w swem herbie baranka z
Hostią, a w rynku kamienicę z godłem jelenia, w miejscu gdzie go zabito.9 Zdarzenia podobne
miały miejsce także w innych regionach Polski (jeleń świętokrzyski).
O znajomości kultu świętego w Polsce Jagiellonów świadczą herby. Osadzie myśliwskiej,
dającej początek Hrubieszowowi król Zygmunt August nadał w połowie XVI w. herb z
wizerunkiem jelenia z krzyżami w porożu, a Kazimierz Jagiellończyk, wielki książę litewski w
1444 r. rozszerzając prawa miejskie nadał podobny herb miastu Grodno.10
Kult hubertowski znany był w dawnej Polsce za sprawą orderów św. Huberta: w Bawarii
(ustanowiony przez Gerarda V, księcia Jülich w 1444 r., nadawany do 1489 r., reaktywowany
w 1708 przez Jana Wilhelma), we Francji (ustanowiony w 1416 przez księcia Baru, Ludwika
I, zniesiony w 1824 r.), w Wirtembergii (Wirtemberski krzyż św. Huberta, Krzyż Łowczego
ustanowiony przez Fryderyka Karola Wirtemberskiego w 1702 r.; koloński (Klemensa Augusta
z 1746 r.), czeski (hr. Fryderyka Antoniego von Sporka z 1723 r.)11. Order bawarski nosili
przedstawiciele rodów Lubomirskich, Sanguszków, Radziwiłłów, Sułkowskich, Jabłonowskich,
Sapiehów i Woronieckich.12 Marcin Matuszewicz relacjonując ostatnią drogę życia Hieronima
Floriana Radziwiłła, pisał, że na aksamitem pokrytym katafalku leżały trzy ordery (...) a trzeci
Św. Huberta – palatina Rheni”.13 Hieronim Florian Radziwiłł otrzymał ten order w 17. roku
życia i był jego pierwszą godnością.14 Order hr. von Sporka posiadał August III, król Polski.15
Wielkim mistrzem Białego Serca Orderu św. Hubertusa był twórca myśliwskiej potęgi Pszczyny
Jan Henryk XI Herzog von Pless.16
Na dobre kult hubertowski w Polsce rozpowszechnili elektorowie sascy. August II Mocny
obchody św. Huberta obchodził 8 dni, wg określonego porządku. Święty patron nie był zapewne
zadowolony z obyczajów panujących w epoce saskiej, mimo oddawanej mu czci podczas
mszy świętych, które rozpowszechniły się w latach panowania Sasów. Metody polowań,
prowadzące do rzezi zwierzyny, przejęli także polscy magnaci, prześcigając się nawzajem w
najwymyślniejszych sposobach zadawania jej cierpień. Za czasów saskich zdeprawowany hulaka
Jerzy Ignacy Lubomirski17 ufundował w latach 1741-1745 kaplicę św. Huberta w Miłocinie jako
wotum dziękczynne za cudowne uratowanie z łap niedźwiedzia podczas polowania.
Po rozbiorach, do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości, kult hubertowski
tlił się w sercach myśliwych, mimo zniewolenia. Niestety, nie mamy z tego okresu zbyt
Grzegorz Zieleniecki, http://www.czerniceborowe.pl/historia.htm#parafia_czernice
Michal Baliński, Tymoteusz Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i
statystycznym opisana , druk Olgebranda, Warszawa 1846, tom I.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Grodno
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Józef Władysław Kobylański, O orderach św. Huberta, odb. z „Łowca Polskiego”, 1935, nr 30, Warszawa
1935.
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tamże
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Marcin Matuszewicz, Diariusz życia mego, t. II 1758 -1764, 1986, PIW, Biblioteka Pamiętników
Polskich pod red. Zofii Lewinówny.
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H.F. Radziwiłł, Rzeczy któremi najgodniejszego mogą zabawić gościa, „Twój Styl”, 1999, Warszawa,
str. 19.
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Józef Władysław Kobylański, O orderach…
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Paweł Stanisław Ziebura, Łowiectwo na Górnym Śląsku. Ziemia Pszczyńska,2003, Pszczyna, str. 43.
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Jan Konefał, Legenda św. Huberta, KUL, http://www.hagard.ar.krakow.pl/content.php?id=legenda
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wielu informacji na temat praktyk hubertowskich. Msza pozostawała nadal podstawowym
zwyczajem, o czym świadczy wzmianka w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza oraz jej opis
i rysunek u Wincentego Pola w „Roku myśliwca”. Najwięcej pamiątek związanych z patronem
odnajdujemy w zaborze austriackim, gdzie namiętnym myśliwym był cesarz Franciszek Józef.
W 1910 roku podczas Pierwszej Światowej Wystawy Łowieckiej wydano kilkadziesiąt pamiątek
(karty pocztowe, stemple, widokówki, książki, grafiki i in.) z wizerunkami, bądź atrybutami św.
Huberta. W 1911 r. podjęto starania o wybudowanie z inicjatywy Józefa Ekielskiego, z datków
myśliwych, ołtarza św. Huberta we Lwowie. Po raz pierwszy przed tym ołtarzem w kościele św.
Elżbiety uklękli myśliwi 16 czerwca 1926 r., by prosić o opiekę na łowach i łaskę św. Huberta,
przedstawionego w ołtarzu pędzlem Kazimierza Sichulskiego.18.
W dużych majątkach Potockich organizowano polowania par force: w Łańcucie od 1841
r., i w Antoninach w 1884 r.19 Jubileuszowy XXV sezon polowań w Antoninach poprzedzono
mszą hubertowską, o której wspominał Wojciech Kossak: (...) podczas mszy w kaplicy ustawiłem
obraz w hollu, gdzie inne dary również były złożone. Zdziś i reszta starych” stanęli w czerwonych
surdutach już gotowi do polowania i wobec zgromadzonych gości Zdziś przemowę piękną
wypowiedział. Makata okrywająca obraz spadła i akt ofiarowania nastąpił. Sukces ogromny,
rzeczywisty, niekłamany […]. Potem śniadanie, wspólna fotografia i polowanie.20
Św. Hubert obecny był w rezydencjach myśliwskich najczęściej w postaci pomników,
reliefów i kapliczek wznoszonych na jego cześć. W 1868 r. w Promnicach wzniesiono stojący
do dzisiaj cynkowy pomnik św. Huberta z jeleniem i psami autorstwa Jana Jandy, w Julinie
Potockich - cynowy posąg św. Huberta, przeniesiony później do myśliwskiego dworku w
Potoku, dziś stojący w parku zamkowym w Łańcucie. Od 1880 r. piec w julińskim salonie zdobi
na centralnym kaflu relief ze sceną hubertowską. Przykładów kultu świętego w architekturze
i sztuce z pałaców, dworów i kościołów jest znacznie więcej. Cesarz Wilhelm II, zapalony
myśliwy, w wielu łowiskach, także na obecnych dziś ziemiach polskich i rosyjskich, posiadał
pałacyki bądź dworki myśliwskie a przy nich kapliczki św. Huberta (Rominten, Hubertusstock).
Modne było też stawianie obelisków w podzięce św. Hubertowi za zdobycie rekordowych
trofeów. Słynął z tego cesarz Wilhelm II oraz Hohbergowie - książęta pszczyńscy. W 1910 r.
Baron von Goetz postawił w Morgach k. Jeżowego w nadleśnictwie Kolbuszowa obelisk, na
cokole którego umieszczono postać św. Huberta niosącego sarnę21. Wiele z tych obelisków
celowo zniszczono po II wojnie światowej.22
O kulcie św. Huberta i innych zwyczajach zaczęło być głośniej w II Rzeczpospolitej.
Wpłynęło na to kilka czynników. Przede wszystkim wpływ prasy, nie tyko myśliwskiej, opisującej
celebrowanie praktyk hubertowskich przez prezydenta Ignacego Mościckiego. Świadczy o tym
obelisk wzniesiony ku jego czci przez leśników spalskich w 1933 r. z wmurowaną na jednym z
głazów tablicą: Wskrzesicielowi tradycji św. Huberta Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej prof.

Seweryn Krogulski, Kult Huberta w Polsce, „Łowiec”, Lwów, 16 czerwca 1926, str. 3.
Anna Cholewińska Kruszyńska, Polowania par force u Potockich w Łańcucie i w Antoninach, [w]
Intelektualia myśliwskie, Muzeum Zamojskich w Kozłówce, 2006, str. 16, 36.
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połowie XX [w] Wokół Kultury myśliwskiej. Szkice o tradycjach łowieckich ziemi pszczyńskiej, 2008,
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Ignacemu Mościckiemu – leśnicy spalskich terenów łowieckich.23 W Spale prezydent organizował
reprezentacyjne polowania i obchody dnia św. Huberta z mszą, w małym drewnianym kościółku,
ozdobionym rzeźbą patrona wykonaną przez Ludwika Konarzewskiego z Istebnej. W 1930 r. dla
upamiętnienia Hubertusa wydał prezydent pamiątkową odznakę.24
Od 1935 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego czyniło starania o budowę kaplicy
pod wezwaniem patrona myśliwych i leśników. Starania parafian zaowocowały poświeceniem
18 czerwca 1939 roku drewnianej kaplicy św. Huberta.
Okres międzywojenny przyniósł rozkwit biegów myśliwskich w wojsku i to nie tylko w
formacjach ułańskich. W 18. Pułku Artylerii Lekkiej stacjonującym w Komorowie k. Ostrowi
biegi hubertowskie weszły do tradycji pułkowej. W 1931 r. trzecie miejsce w gonitwie za lisem
zajęła Tamara Burska żona por. Romualda Burskiego.25
Pozostało z tego okresu wiele pamiątek: żetonów, plakietek, obrazów i grafik. Wydawanie
odznak, oznak, medali dokumentujących ważne wydarzenia myśliwskie trwa do dzisiaj i stało
się już tradycją. Powstają obrazy, grafiki znanych mistrzów o tematyce hubertowskiej: Juliusza,
Wojciecha i Jerzego Kossaków, Kazimierza Sichulskiego, Józefa Mehoffera, Stanisława Ostoi
Chrostowskiego, Marii Dunin Piotrowskiej, Władysława Skoczylasa i wielu innych.
Zaczęto święcić sztandary z wizerunkami św. Huberta, odlewać rzeźby, zegary kominkowe
i inne bibeloty. Ciekawą inicjatywę podjął mjr Antoni Sikorski z wojskowego Koła im. św.
Huberta w Zambrowie, fundując z kolegami parafii Kołaki dzwon, poświęcony i nazwany przez
tamtejszego proboszcza dzwonem św. Huberta, upowszechniając jego kult w społeczeństwie.26
W kościołach powstaje wiele witraży oraz płaskorzeźb.
Postęp był jednak na tyle wyraźny, że Adam Rzewuski pisał: Rzecz dziwna i godna uwagi!
Gdy na ogół wszystko gruntownie się demokratyzuje, widzimy, że i notoryczni snobi podlegają
sugestji obyczajów, a nawet rytuałom starodawnego łowiectwa […]. Mody, zwyczaje, formy
towarzyskie dziś są takie, jutro wręcz odmienne. Tradycje zaś łowieckie, myśliwskie obrządki, w
mrokach wieków powstałe - nie blakną nigdy! […] Reasumując – stwierdzić należy, że jedynie
zielony sztandar naszego Patrona może wytworzyć i szczególnie uplastycznić zachowanie
sacro sancto wszystkich tradycyj, które zdawaćby się mogło, nigdy nie utrzymają się we
współczesnych warunkach. A zawdzięczamy to łowieckim tradycjom, płynącym z odwiecznego
kultu, wypełnionego wiernie przez myśliwych. Cześć św. Hubertowi i Jego tradycjom!”27
Podczas II wojny światowej tradycje hubertowskie były żywe w obozach jenieckich. W
oflagu VIE Dorsten w Westfalii kpt. W. Kobylański zorganizował 3 listopada 1941 r. uroczystość
ku czci św. Huberta, w której uczestniczyło ok. 500 jeńców. W ciągu 44 dni poprzedzających
uroczystość 38 oficerów wykonało 86 prac plastycznych o tematyce leśno-łowieckiej, by
wyeksponować je na wystawie łowieckiej. W takiej scenerii odbyły się recytacje, występy
słowno – muzyczne, gry na rogach myśliwskich.28 W oflagach II B Arnswalde i VII A Murnau
Witold Sikorski, przedruk ze zmienionymi zdjęciami, z pracy zbiorowej bez roku i miejsca wydania
„Puszcza Pilicka i Spała”. [w]”Chronimy, polujemy, wędkujemy w województwie piotrkowskim”.
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Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2005, str. 25-54.
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pierwszymi kołami zainteresowań były koła zajmujące się tematyką myśliwską. W Murnau
w ramach zebrań Koła Leśników co roku obchodzony był dzień Św. Huberta. W pięknie
udekorowanej sali (zasługa każdorazowo inż. Zdzisława Rybiańskiego) poświęcano w tym dniu
ku uczczenia patrona łowiectwa wykład z dziedziny ogólnołowieckiej.29
W Murnau w wykładach myśliwskich i spotkaniach ku czci św. Huberta brał udział
Henryk Gosiewski, zasłużony ostrowianin, założyciel KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej,
nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego i wieloletni nadleśniczy, autor kilkudziesięciu akwarel
dokumentujących jego pobyt w niewoli niemieckiej.30

Widzenie św. Huberta. Akwarela namalowana w 1941 r.
w Oflagu VI E Dorsten przez por. Stanisława Kotalę na
wystawę z okazji dnia patrona myśliwych. Ze zbiorów
Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.
Po prawej „Autoportret w stroju myśliwskim” inż. Henryka Gosiewskiego, uczestnika hubertusów obozowych,
namalowany w Oflagu VIIA Murnau. Własność Macieja
Gosiewskiego.

Wyjątkowo bogatą kartę działalności ideowej „za drutami” mają leśnicy i myśliwi w
obozie II C Woldenberg. Pozostały po nich hubertowe pamiątki, jak grafiki, karty pocztowe z
wizerunkami zwierząt leśnych i wieńcem św. Huberta31.
Ks. dr E. Rusin proboszcz parafii św. Huberta w Miłocinie pod Rzeszowem, podczas
Kongresu Kultury Łowieckiej w Pszczynie stwierdził, że św. Hubert tak głęboko zakorzenił
się wśród polskich myśliwych i leśników, że nie sposób objąć dziś wszystkich powstających
obiektów związanych z kultem (kapliczki, obeliski, witraże, obrazy, znaki pocztowe itp.).
Można śmiało powiedzieć, że kult eksplodował, niestety, jak pokazuje życie sama eksplozja nie
wystarczy do zmiany obrazu łowiectwa i zaakceptowania przez społeczeństwo. Chcemy by a
nasze działania były w pełni zgodne z zapisami ustawy i zasadami etyki.
W okręgu ostrołęckim, do którego należą myśliwi ostrowscy, centrum kultu huberowskiego
jest kościół pw. NMP Królowej Polski w Olszewie Borkach, gdzie proboszczem jest myśliwy
Józef Goetz, Zagadnienia łowieckie w oficerskim obozie jenieckim VII A - Murnau, „Łowiec Polski”,
1947, nr 4, str. 25.
30
Krzysztof Mielnikiewicz, Myśliwi w oflagach, Ostrów Mazowiecka, 2011, nakład autora, str. 21-26 i
77-80.
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leśnictwa polskiego 1924 -2004, T 2, Lata wojny i okupacji, str. 211-212.
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- ks. Kanonik Kapituły Myszynieckiej Krzysztof Dylnicki, kapelan myśliwych i leśników. W
nowym kościele nie brakuje akcentów myśliwskich. Najbardziej zachwyca duży i piękny witraż
św. Huberta, zbudowany z datków myśliwych. W listopadzie 2007 r. podczas mszy biskup
Stanisław Stefanek odczytał akt nadania parafii Odpustu św. Huberta. Corocznie w najbliższą
niedzielę od dnia patrona odbywają się okręgowe uroczystości hubertowskie.
Miejsca kultu św. Huberta odgrywają we współczesnym łowiectwie szczególną rolę,
pozwalają zamyśleć się nad własną postawą etyczną. Kapliczki są dobrymi miejscami do
zrobienia rachunku sumienia przez tych myśliwych, którzy zaliczyli niegodziwe występki
wobec przyrody i aby w wyniku przemyśleń stali się Hubertami współczesnego łowiectwa.
W okręgu ostrołęckim myśliwi ufundowali blisko 30 artefaktów związanych z kultem
myśliwskim (kapliczki, witraże, obeliski), z tego 9 w okolicach Ostrowi Mazowieckiej.
Najstarszym obiektem jest kapliczka w uroczysku Stodoła (Laski) wybudowana z
inicjatywy nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka Piotra Uścian - Szaciłowskiego.
Wykonana została przez Czesława Balińskiego z Przyjm. Zaprojektował ją artysta plastyk z
Warszawy Władysław Zabłocki, poświęcił ks. Stanisław Skarżyński z Broku a odsłonili Janusz
Dawidziuk i Władysław Krzyżanowski. Na cokole zbudowanym z polnych kamieni umieszczono
metalowe tablice z 2 krzyżami. Pod wieńcem św. Huberta na metalowej płycie widnieje napis
Kapliczka św. Huberta, patrona myśliwych i leśników - listopad 2002 r.32
W uroczysku Antoniewo (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka) obelisk hubertowski z
kamienia polnego, z napisem: Szczęść Boże Polom, Lasom, Wodom, ufundowali myśliwi
Wojskowego Koła Łowieckiego 137 „Jenot” w Komorowie w pięćdziesiątą rocznicę powstania
koła. Pomysłodawcą i autorem projektu jest Lech Łukaszek. Napis na kamieniu wyrzeźbił
Tadeusz Tarski z Ostrowi Mazowieckiej. Poświęcenie obelisku, zlokalizowanego w Antoniewie,
gm. Ostrów Mazowiecka, miało miejsce podczas uroczystości jubileuszowych w kole 26.10.

Kapliczki ku czci św. Huberta w Ośrodku Hodowli Zwierzyny Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka, w
Pecynce oraz obelisk w uroczysku Antoniewo.
Krzysztof Mielnikiewicz Puszczańskie łowy. Monografia łowiecka okręgu ostrołęckiego. ZO PZŁ w
Ostrołęce, 2010 r., s. 230-241.
32

2003 roku. Odsłonięcia obelisku dokonali: Zbigniew Krutczenko - poseł na Sejm RP, Krzysztof
Mielnikiewicz - członek Naczelnej Rady Łowieckiej, płk Ryszard Kołacz - dowódca garnizonu
i Jan Pieńkowski prezes KŁ„Jenot”, a poświęcenia ks. Stanisław Dębicki.
W Pecynce, ok. 200 metrów od pomnika partyzantów AK „Opocznik” z inicjatywy
zarządu KŁ „Bekas” w Warszawie, wg projektu T. Staniaszka, S. Kurylaka i J. Szczygła,
została wybudowana kapliczka św. Huberta, poświęcona 16 czerwca 2007 r. podczas
polowej mszy świętej celebrowanej przez ks. K. Dylnickiego w oprawie muzycznej zespołu
sygnalistów „Echo” z Warszawy. Obelisk wykonał T. Tarski z Ostrowi Mazowieckiej oraz
myśliwi koła.
W osadzie Kalinowo - Parcela, siedzibie KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej ks.
Krzysztofa Knajp, piastujący funkcję rzecznika prasowego i członka zarządu okręgowego
PZŁ w Ostrołęce, poświecił 7 listopada 2009 roku, ufundowaną przez Kazimierza Duckiego
kapliczkę ku czci św. Huberta, wykonaną przez artystę ludowego Józefa Bacławskiego z
Łysych.
Z inicjatywy Tadeusza i Macieja Kaczyńskiego - prezesa KŁ „Szarak w Małkini 9.11.2010
r. w Opatowinie, siedzibie koła, odsłonięto obelisk (kapliczkę) św. Huberta, poświeconą przez
ks. Ryszarda Niwińskiego.
W kościele garnizonowym pw. św. Jozafata w Komorowie powstał z inicjatywy myśliwych
WKŁ nr 137 Jenot w Komorowie witraż św. Huberta, sfinansowany przez członków kół: WKŁ
127 „Jenot”, „Mykita” z Ostrowi Mazowieckiej i „Bekas” z Warszawy. Witraż poświęcił ks.
ppłk Stanisław Dębicki 16 stycznia 2010 r. podczas uroczystej mszy św. z udziałem myśliwych,
władz samorządowych i mieszkańców parafii. Autorem projektu dzieła jest prof. Andrzej
Łojszczyk z Warszawy.

Od lewej: obelisk ku czci św. Huberta w Opatowinie, kapliczka w
Kalinowie - Parcela, witraż z wizją św. Huberta w kościele garnizonowym w Komorowie.

Kapliczka ufundowana przez Kazimierza Duckiego, poświęcona przed polowaniem
hubertowskim wraz z nową siedzibą Koła Łowieckiego „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej
7 listopada 2009 roku przez księdza - myśliwego Krzysztofa Knajpa z Zarąb Kościelnych.
Kapliczkę wykonał artysta ludowy Józef Bacławski z Łysych.
Kapliczki poświęcone św. Hubertowi znajdujemy także na prywatnych posesjach
ostrowskich myśliwych Marka Burkiewicza, Henryka Faderewskiego i Kazimierza Duckiego
w Kalinowie, Komorowie i Ostrowi Mazowieckiej. Kilku myśliwych posiada rzeźby z
wizerunkami św. Huberta autorstwa artysty kurpiowskiego Józefa Bacławskiego, zbiory
znaczków pocztowych opisujące kult myśliwski, obrazy z widzeniem św. Huberta.
30 października 2016 roku z inicjatywy ks. Krzysztofa Knajpa i Kazimierza Duckiego myśliwego, przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy wsparciu ks. Marka Grudy

Obelisk i kapliczki na posesjach
prywatnych: Hanny i Marka Burkiewiczów, Henryka Faderewskiego i Kazimierza Duckiego.

proboszcza parafii pw. Opatrzności Bożej w Ostrowi Mazowieckiej i ZO PZŁ w Ostrołęce odbył
się w III Hubertus Powiatu Ostrowskiego, zarazem I Hubertus Ostrowski. Najważniejszą częścią
programu uroczystości była msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bp. Janusza
Stepnowskiego w intencji myśliwych i leśników z udziałem księży myśliwych Krzysztofa
Knajpa, Jerzego Kruszewskiego i Andrzeja Godlewskiego. Oprawę muzyczną i koncert muzyki
myśliwskiej po mszy św. zapewnił zespół sygnalistów myśliwskich z Lidzbarka Welskiego.
Krzysztof Mielnikiewicz zapoznając zebranych z historią mszy hubertowskich, powiedział,
że początkowo oprawa muzyczna mszy odprawianych przed łowami była zadaniem księży, chóru
i organów. Po udoskonaleniu około 1700 roku metalowego rogu i ustnika, zaczęto instrumenty te
wykorzystywać w liturgii mszy św. improwizując na nich muzykę nawiązującą do łowów.
W połowie XIX w. powstały zapisane nutowo utwory muzyczne nazwane Mszą św.
Huberta, stanowiące integralną część mszy św. i składające się z kilku części: Introdukcja, Kyrie,
Gloria, Chorał, Agnus Dei, Dzwony, Wielki Bóg, Marsz na zakończenie mszy. Kompozycje te
grane są na rogach w określonych miejscach liturgii.
Stosunkowo późno hubertowska muzyka kościelna zawitała do Niemiec, bo w połowie
XX wieku, a stąd trafiła do Polski. Msze odprawiane przed polowaniami były krótkie,

jak ta najbardziej znana dzięki Adamowi
Mickiewiczowi, opisana w Panu Tadeuszu:
„Do księdza plebana
Dać znać, dodał pan Sędzia, żeby jutro z rana
Mszę miał w Kaplicy leśnej, króciuchna oferta
Za myśliwych, msza zwykła świętego
Huberta.”
Msza hubertowska obok wymiaru
religijnego, dzięki muzyce nawiązującej do
łowów i świata przyrody, stała się nie tylko w
kręgach myśliwskich, ciekawym zjawiskiem
artystycznym.
Ksiądz biskup Janusz Stepnowski w
homilii zwrócił m.in. uwagę na etyczny
aspekt łowiectwa, stwierdził, że na myśliwych
spoczywa duża odpowiedzialność za przyrodę,
że pozyskiwanie zwierzyny musi być rozważne,
uzasadnione, a odstąpienie od wątpliwego
strzału do zwierza czynem szlachetnym.
Po uroczystości religijnej w ośrodku
Msza hubertowska, drzeworyt wg rysunku Juliusza „Binduga” w Broku odbył się „obiad św.
Kossaka w książce Rok Myśliwca Wincentego Pola. Huberta” - tradycyjna biesiada towarzysząca
myśliwym od wieków. Staropolską, szlachecką

Poczty sztandarowe. Na czele sztandar okręgowej organizacji łowieckiej.

Mszę świętą koncelebrował JE biskup Janusz Stepnowski

Oprawę muzyczną mszy św. i biesiady myśliwskiej zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Lidzbarka Welskiego.

biesiadę św. Huberta barwnie opisał Wincenty Pol ustami łowczego: wszystkiego będzie na cześć
św. Huberta po troje. Więc na przód trzy myśliwskie wódki: topolówka z pączków, dębówka także
z pączków i jałowcówka wszystko wódki trzyletnie, pięknie sklarowane i najbezpieczniejsze w
tym czasie. Do tych trzech wódek trzy przyprawy: dziengiel miałko tłuczony, pieprz tłuczony
grubo i świeże sadło borsucze, na odżywienie trzewiów, szczególnie dla starych myśliwych
bardzo dobre. (...) Po wódce idą przekąski. Więc naprzód królewska wędlina, bo ozory jelenie
i języczki z kozłów do chrzanu, na druga przekąskę marynowane koźlę dzikiej kozy; na trzecią
serek utarty z głuszca , przekładany białymi truflami...
Nie było w Bindudze sadła borsuczego, serka utartego z głuszca, przekładanego truflami,
ale smacznej dziczyzny nie brakowało. Do zobaczenia za rok.
Krzysztof Mielnikiewicz

