Łowiectwo Polskie
w okresie międzywojennym
i podczas II wojny światowej

Walne Zebranie Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich w Warszawie 17 IV 1932 r. Ze zbiorów rodziny J. P.
Łukowicza

HISTRORIA ŁOWIECTWA
Okres Międzywojenny i II wojna światowa
Ponad wiekowa utrata przez Polskę niepodległości, powszechny po 1918 roku trend zjednoczeniowy
organizacji rolniczych, przemysłowych, społecznych, działających pod zaborami nie ominął łowiectwa.
Władysław Janta-Połczyński z poznańskimi działaczami: hr. Zygmuntem Kurnatowskim, Zygmuntem
Chłapowskim, Adamem Gottwaldem, gen. Antonim Unrugiem, wspierani przez wojewodę poznańskiego
Witolda Celichowskiego 16 grudnia 1920 roku powołali do życia Polski Związek Myśliwych w Poznaniu
(PZM), który miał być Centralą, Związkiem Związków na całą Rzeczpospolitą, których delegaci w
liczbie stosownej do wielkości Towarzystwa mieli tworzyć Sejmik suwerenny wybierający zarząd i dający
dyrektywy. W lipcu 1921 roku ukazała się odezwa PZM skierowana do „…wszystkich Towarzystw i Kół
Myśliwskich, oraz do zwolenników i sympatyków racjonalnego łowiectwa w całej Polsce z prośbą o podjęcie
w jednej wspólnej organizacji współpracy na tym dziś tak jeszcze zaniedbanym polu”.W Warszawie działało
Polskie Towarzystwo Łowieckie (PTŁ), zrzeszające wielu wybitnych myśliwych, założycieli Cesarskiego
Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa (CTPM), uznające się za jego kontynuatora, obchodzące w 1939
roku jubileusz pięćdziesięciolecia. We Lwowie Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie przekształciło się w
Małopolskie Towarzystwo Łowieckie.

Juliusz hr. Bielski

prof. Janusz Domaniewski

Aleksander Janta-Połczynski

Inicjatywa zjednoczeniowa
Prof. Janusz Domaniewski 11 czerwca 1921 roku na XX Zjeździe Małopolskiego Towarzystwa
Łowieckiego (MTŁ) we Lwowie zaproponował w imieniu warszawskich myśliwych utworzenie (…)
wszechpolskiego Związku Towarzystw Łowieckich, do któregoby weszły wszystkie w państwie istniejące
Towarzystwa Łowieckie i myśliwskie, celem wspólnej obrony interesów łowiectwa… Propozycja J.
Domaniewskiego spotkała się z pełną aprobatą środowiska galicyjskiego.
Na XXI Zjeździe Łowieckim MTŁ 23 i 24 czerwca 1922 roku przyjęto rezolucję określającą zasady,
które powinny być, zdaniem galicyjskich myśliwych, wzięte pod uwagę przy zakładaniu Ogólnego Związku
łowieckiego w Polsce. Postulaty te zalecały m.in.: bezzwłoczne przystąpienie do prac zjednoczeniowych i
uchwalenie statutu, w którym zawarta będzie kultura i ochrona łowiectwa.
W lipcu 1922 roku redakcja Łowiectwa Polskiego dwutygodnika redagowanego przez Władysława JantaPołczyńskiego skrytykowała projekt tworzenia nowego zrzeszenia z siedzibą w Warszawie, argumentując

że tworzenie związku takiego, który jest … już zorganizowany, przez władze państwowe poparty, istnieje i
obejmuje przeszło 30 towarzystw, uważamy za błędne i szkodzące...
W Poznaniu 16 kwietnia 1922 roku powstał Poznański Oddział Polskiego Związku Myśliwych, liczący
256 członków, w skład którego weszli prominentni działacze Wielkopolski, m.in.: Konstanty i Adam
Chłapowscy, Franciszek Unrug, Tadeusz Metzig.

Konstanty Chłapowski

Franciszek Unrug

Tadeusz Metzig

16 marca 1922 roku PTŁ w Warszawie przystąpiło do opracowania statutu i zwołania pierwszego
ogólnopolskiego zjazdu łowieckiego. Statut, pod tymczasową nazwą, Związku Stowarzyszeń Łowieckich,
został opracowany i zatwierdzony 4 kwietnia 1922 roku przez komisję w składzie: Stanisław Lilpop, Herman
Knothe, Feliks Rożyński i Jan Sztolcman.

Stanisław Lilpop

Feliks Rożyński
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Pierwszy zjazd zjednoczeniowy odbył 26 maja 1922 roku z udziałem dwudziestu delegatów z ośmiu
towarzystw łowieckich i przebiegł w spokojnej, konstruktywnej atmosferze. Zebrani jednomyślnie
opowiedzieli się za jednolitą organizacją łowiecką. Na zjeździe zarysowały się już wyraźnie dwie koncepcje
zjednoczeniowe. Jedna, lansowana przez W. Janta-Połczyńskiego, zmierzająca do uznania PZM w Poznaniu

za istniejącą organizację ogólnopolską z możliwością przyłączenia do niej towarzystw i kół łowieckich z
całej Polski, druga, preferowana przez działaczy warszawskich, postulująca utworzenie od podstaw jednolitej
organizacji łowieckiej z siedzibą w Warszawie. Po dłuższej dyskusji, postanowiono dalszą część procedowania
przenieść do Poznania na zwołany wcześniej Sejmik PZM w Poznaniu.
Zjazd Delegatów Towarzystw zrzeszonych w PZM i niezrzeszonych, ale reprezentujących regiony:
wileński, małopolski warszawski i białostocki – z udziałem wojewody poznańskiego i dyrektora Departamentu
Leśnictwa Ministerstwa odbył się 19 czerwca 1922 roku w Poznaniu z udziałem około 60 delegatów z 41
Towarzystw Łowieckich z całej Polski. Na zjeździe powołano komisję do opracowania statutu w oparciu o
statuty regionalne.
Komisja statutowa na posiedzeniu 27 października 1922 roku przyjęła wstępne założenia ustrojowe, przy
sprzeciwie delegatów poznańskich. Ustalono że: powstanie jednolita organizacja łowiecka, związek nosić
będzie nazwę Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich (CZPSŁ) z siedzibą w Warszawie, celem
związku jest zrzeszenie wszystkich stowarzyszeń i instytucji pracujących na rzecz łowiectwa w całej RP,
oddziały będą mogły zachować dotychczasowe nazwy i zrzeszać różne stowarzyszenia, centrala utworzona
zostanie w Warszawie. Następnie na podstawie 3 statutów regionalnych (małopolskiego, warszawskiego
i poznańskiego) opracowano projekt, który po doszlifowaniu redakcyjnym będzie zarekomendowany II
Zjazdowi Stowarzyszeń, mającym się odbyć w Warszawie 6 i 7 stycznia 1923 roku.
Podczas posiedzenia komisji po raz pierwszy zarysował się otwarty i zdecydowany, ale prowadzony w
kulturalnej formie spór między działaczami poznańskimi, którzy jechali do Warszawy z przeświadczeniem, że
komisja pracowała będzie nad dostosowaniem statutu PZM w Poznaniu i na jego bazie zbuduje ogólnopolski
związek. W zaistniałej sytuacji W. Janta-Połczyński powiedział, że (…) komisja nie ma prawa uważania
się jako korporacja suwerenna i na mocy przez siebie ułożonych ustaw samowolnie organizować nowe
zrzeszenia…, a zebranie uznał za nielegalne. Projekt statutu przy sprzeciwie delegatów poznańskich został
ostatecznie uchwalony.
Zjazd zjednoczeniowy

Protokół stenografoczny ze
zjazdu zjednoczeniowego,
na którym
przyjęto statut
i powołano w
dniu 6 stycznia
1923 r. CZPSŁ.

Zachowany
oryginalny
protokół
stenograficzny zjazdu zjednoczeniowego z 6
stycznia 1923 roku w Warszawie, dokładnie
odzwierciedla nastroje i przebieg dyskusji
zjednoczeniowej. Władysław Janta-Połczyński nie
zmienił stanowiska PZM w Poznaniu, podtrzymał
wolę przeniesienia centrali z Poznania do
Warszawy z dotychczasową nazwą, urzędującym
zarządem i z możliwością dokooptowania do
jego składu przedstawicieli innych towarzystw
łowieckich. Po długiej dyskusji, zatwierdzono
protokół z poprzedniego zjazdu i przystąpiono
do odczytywania paragrafów projektu statutu
CZPSŁ. Po głosowaniu przyjęto statut w
wersji zaproponowanej przez komisję, a
Władysław Janta-Połczyński odmówił jego
podpisania. Podpisali go natomiast: hr. Juliusz
Bielski, gen. Tadeusz Rozwadowski, dr Alfred
Sander, Edward hr. Krasiński z Małopolskiego
Towarzystwa Łowieckiego, płk Władysław
Obuch-Woszczatyński, Ludwik Uniechowski,
Julian Mrozowski z Wileńskiego Towarzystwa
Łowieckiego, Antoni Wysocki, Feliks Rożyński,

Stanisław Lilpop, Jan Sztolcman z Polskiego Towarzystwa Łowieckiego w Warszawie, Jan Salmoński,
Stanisław Kozarzewski z Białostockiego Towarzystwa oraz Antoni Birar przedstawiciel Kowelskiego
Towarzystwa Myśliwskiego. Ministerstwo Rolnictwa reprezentował radca Stanisław Gaczeński. Statut po
dokonaniu poprawek stylistycznych przesłano do ministerstwa. Według opinii prawników 6 stycznia 1923
roku należy uznać za datę powstania Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich.
Na podstawie postanowienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 20 kwietnia 1923 roku wciągnięto
do rejestru stowarzyszeń i związków Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich. Paragraf
32 statutu wymienia jako członków założycieli osoby, które złożyły podpisy na oryginale statutu. Zatem
nieuprawnione jest częste wymienianie wśród założycieli wszystkich kół łowieckich i towarzystw biorących
udział w zwołanym na 9 lipca 1923 roku zjazdu, istniejącego już CZPSŁ.
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Pierwsze władze
W lipcowym zjeździe, oprócz 5 towarzystw założycielskich uczestniczyły: Wojskowe Towarzystwo
Myśliwskie „Kresy” w Brześciu, Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Kaliszu, Płockie Towarzystwo
Racjonalnego Polowania, Puławskie Kółko Łowieckie, Towarzystwo Racjonalnego Polowania w Rypinie,
Towarzystwo Racjonalnego Polowania w Zamościu, oraz z Warszawy Kółko Łowieckie „Jeleń”, Koło
Sportowe Urzędników Komunalnych i Wojskowe Koło Łowieckie.
Członkowie założyciele CZPSM przez aklamację wybrali J. hr. Bielskiego prezesem zarządu. Podjęto
uchwałę o wznowieniu wydawania Łowca Polskiego. Przed wyborem pozostałych władz związku delegaci

dotychczas niezrzeszeni w CZPSŁ oświadczyli w imieniu swych Towarzystw, że do niego przystępują.
Dokonano wyboru pozostałych 29 członków zarządu, a spośród nich: Antoniego Wysockiego, Władysława
Obuch-Woszczatyńskiego, Franciszka Rożyńskiego, Bolesława Kozarzewskiego, Kazimierza Świderskiego,
którzy z J. hr. Bielskim na czele stanowili zarząd wykonawczy centrali.
Tymczasem 25 czerwca 1923 roku na III Sejmiku PZM w Poznaniu delegaci zaaprobowali postawę W.
Janta-Połczyńskiego wobec centrali w Warszawie, odstąpili tymczasowo od rozwiązania się, zawieszając na
rok działalność agitacyjną, przyjmując nadal członków (koła i towarzystwa łowieckie).
Część działaczy PZM w Poznaniu już w 1923 roku utworzyła Wielkopolski Związek Myśliwych, który
21 czerwca 1924 r. połączył się z CZPZŁ i stał się jego oddziałem.
Ostatecznie 21 czerwca 1924 roku na sejmiku PZM w Poznaniu, dzięki pośrednictwu gen. Kazimierza
Raszewskiego, doszło do ugody między CZPSŁ w Warszawie reprezentowanym przez Antoniego Wysockiego
i Stanisława Skrzyńskiego, a PTM z W. Janta-Połczyńskim na czele. Na tym sejmiku ogłoszono rozwiązanie
PZM, a organizacje łowieckie w nim zrzeszone zachęcono do wstąpienia w szeregi CZPSŁ. Uzgodniono, że
cały zarząd PZM w Poznaniu zostanie przyjęty do zarządu centrali, zaś wiceprezesem związku wybrano płk.
Konstantego Chłapowskiego.
W grudniu 1925 roku do CZPSŁ przystąpiło Towarzystwo Łowieckie Zachodniej Małopolski, otrzymując
prawa Oddziału Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego na woj. krakowskie.

Uczestnicy obiadu w czasie obchodów 30-lecia Wielkopolskiego Związku Myśliwych w Poznaniu. Siedzą od lewej:
S. Mravincsics Jan P. Łukowicz, książę Loewenstein, Juliusz hr. Bielski, Konstanty Chłapowski, gen. Antoni Unrug,
dr Alfred Chłapowski, Tomasz Komierowski. Poznań 24 I 1937 r. Ze zbiorów rodziny Jana Pawła Łukowicza.

Ustawodawstwo łowieckie i przekształcenia organizacyjne związku
Działalność związku w latach 1923-1939 regulowało pięć statutów. Pierwszy z nich uchwalony został
na II Zjeździe 6-7 stycznia 1923 roku, podpisany z niewielkimi zmianami 28 kwietnia 1923 roku przez
przedstawiciela Ministra Spraw Wewnętrznych. W myśl statutu CZPSŁ zrzeszał stowarzyszenia działające na
terenie RP, jako odrębne osoby prawne. Celem związku miała być wspólna praca wszystkich stowarzyszeń,
zjednoczonych około podniesienia zwierzostanów krajowych, oraz opiekę nad łowiectwem pod względem

ekonomicznym i etycznym. Środki do osiągnięcia celów znalazły odzwierciedlenie w statucie m.in.: staranie
się o poprawę stosunków łowieckich w drodze ustawodawczej i w drodze wydawanych na podstawie ustaw
rozporządzeń władz administracyjnych; współdziałanie z władzami w czuwaniu nad wykonaniem ustaw i
rozporządzeń dotyczących łowiectwa; objęcie szczególną opieką tych gatunków zwierząt, które ze względu
na swą rzadkość znajdują się pod absolutną ochroną ustaw tudzież nad tymi, którym przez nieprawidłowy
odstrzał lub trzebienie lasów grozi zagłada.
Statut dużą wagę przykładał do spraw kulturowo-etycznych. Wymagał tworzenia bibliotek i muzeów
łowieckich, ustalania, pielęgnowania i zaznajamiania członków ze słownictwem łowieckim, ogłaszania
konkursów na prace w zakresie hodowli i ochrony zwierzyny, urządzanie zjazdów ogólnopaństwowych,
wystaw łowieckich i konkursów strzeleckich, wydawanie organu Centralnego Związku.
Organem ustawodawczym związku był Walny Zjazd Delegatów, reprezentowany przez Zarząd
Centralnego Związku w liczbie powyżej 15 osób. Zjazdy odbywały się co roku, a każde stowarzyszenie
dysponowało 1 głosem na każdą rozpoczętą setkę członków.
Pierwszy statut znowelizował zjazd 30 listopada 1925 roku Minister Spraw Wewnętrznych podpisał go
27 maja 1926 roku, a związek pod dotychczasową nazwą został ponownie wpisany na listę stowarzyszeń i
związków pod numerem 1553. Zmiany w drugim statucie dotyczyły głównie wysokości składek członkowskich
i organizacji władz związku.

Trzeci statut uchwalono kiedy obowiązywała jednolita ustawa łowiecka dla II RP, z wyłączeniem
województwa śląskiego. Przyniósł on istotne zmiany, które dyskutowane były przez dwa lata. Ostatecznie
statut został uchwalony 29 czerwca 1929 roku i z niewielkimi zmianami zatwierdzony przez Komisariat
Rządu na m. st. Warszawę. Związek został wpisany do rejestru 18.10.1929 roku pod numerem 906 z nową
nazwą Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich.
Związek pozostał nadal zrzeszeniem stowarzyszeń, z możliwością należenia doń członków honorowych
i popierających. Członków honorowych wybierali delegaci na zjazd w tajnym głosowaniu większością 3/4
głosów. W II RP członkostwo honorowe otrzymali jedynie Juliusz hr. Bielski 17.04.1932 roku i Aleksander
Janta-Połczyński 3.06.1934 roku Członków popierających przyjmował zarząd z rekomendacji stowarzyszeń,
delegatów, przedstawicieli władz związku. Podlegali oni przepisom prawa określonym w statucie, nie mieli
jednak czynnego i biernego prawa wyborczego.
Po 1929 roku nastąpił okres umacniania organizacyjnego związku. W 1931 roku wszystkie powiaty
obsadzone już były delegatami związkowymi, a wśród nich delegatami seniorami. Powstały Powiatowe i

Walne Zebranie Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich 10 III 1931. za stołem prezydialnym stoją: NN, gen.
Kazimierz Fabrycy, Bolesław Świętorzecki, Edward hr. Krasiński, Juliusz hr. Bielski, Bogdan Gędziorowski, Henryk
Górski, Aleksander Tallen-Wilczewski. Ze zbiorów NAC.

Prezydent Ignacy Mościcki w myśliwskim stroju organizacyjnym i w Spale na święcie hubertowskim.

Wojewódzkie Rady Łowieckie (wyjątkiem była Małopolska, bowiem we Lwowie była centrala 3 województw:
lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego). Wybory władz centralnych odbywały się stopniowo poprzez
wybór delegatów kolejnych szczebli, w myśl zasad demokratyzmu. Liczba kół i towarzystw łowieckich
powoli wzrastała. W 101 towarzystwach należących do PZSŁ zrzeszonych było około 3000-4000 myśliwych.
W myśl statutu można było tworzyć towarzystwa ideowe na obszar jednego lub kilku województw w celu
ochrony i obrony lokalnych interesów łowiectwa; tworzenie bądź wspieranie powstających towarzystw
ideowych w województwach. Na postawie powyższych uregulowań Walne Zgromadzenie CZPSŁ 3 czerwca
1934 roku utworzyło oddział na województwa: łódzkie, warszawskie, lubelskie, poleskie, kieleckie. Prawo
oddziału nadano Polskiemu Towarzystwu Łowieckiemu z Warszawy.
Zjazdy delegatów przemianowano na walne zgromadzenia a delegatów na przedstawicieli. Członkowie
honorowi otrzymali czynne i bierne prawo wyborcze. Sprecyzowano prawa i obowiązki delegatów
powiatowych i wojewódzkich oraz zasady ich powoływania.
W czwartym statucie zatwierdzonym przez komisarza rządu 27 sierpnia 1934 r. najważniejsze zmiany
polegały na dodaniu przepisów określających funkcjonowanie sądów łowieckich.
Potrzeba rozwoju liczebnego związku, zmusiła władze do przygotowania kolejnej zmiany statutowej 24
maja 1936 roku. Walne Zgromadzenie PZSŁ uchwala, przy pełnej aprobacie przedstawicieli, ostatni już statut
przed wybuchem II wojny światowej. Zatwierdzony przez władze rządowe, dał podstawę do ponownego
wpisania stowarzyszenia, pod nazwą Polski Związek Łowiecki, do rejestru stowarzyszeń i związków
Komisariatu Rządu m. st. Warszawy pod numerem 454.
Stowarzyszenie stało się związkiem osób fizycznych posiadających karty łowieckie lub uprawnionych
do ich posiadania, oraz stowarzyszeń, działających w zakresie gospodarstwa łowieckiego w Rzeczpospolitej
Polskiej. Związek był stowarzyszeniem ideowym i miał na celu reprezentowanie łowiectwa polskiego i jego
interesów na zewnątrz, zjednoczenie wszystkich myśliwych oraz organizacji łowieckich nad podniesieniem
i należytym utrzymaniem zwierzostanów krajowych oraz nad rozwojem łowiectwa pod względem
gospodarczym, prawnym i etycznym.
Regulacja przyniosła wymierne efekty – zaczęła wzrastać liczba członków. W 1939 roku związek zrzeszał
ok. 11.700 myśliwych, co stanowiło ok. 23,5% myśliwych posiadających wykupione karty łowieckie.
Statut regulował prawa i obowiązki członków: zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych, wysokość
składki (10 zł), rodzaje odznaczeń związkowych. Definiował władze i organy zrzeszenia. Naczelnymi
władzami ustanowiono: Walne Zgromadzenie Związku, Prezesa i Naczelną Radę Łowiecką.
10 grudnia 1924 roku z inicjatywy Aleksandra Olkiewicza, późniejszego prezesa związku, przedstawiciele
ponad 100 istniejących wówczas kółek włościańskich założyli w Warszawie Centralny Związek Wiejskich
Kółek Myśliwskich (CZWKM). Uchwała zjazdu wzywała ogół myśliwych – drobnych rolników do surowego
przestrzegania zasad prawidłowego myślistwa, bezwzględnego tępienia kłusownictwa i ochrony zwierzyny.
Podczas I wojny światowej, zwłaszcza tam, gdzie prowadzone były działania zbrojne (zabory rosyjski i
austriacki), gdzie stacjonowało i przemieszczało się wojsko, zwierzyna, zwłaszcza drobna i sarny w pobliżu
siedzib ludzkich zostały niemal doszczętnie wybite. Brak skutecznego prawa, żywności i chaos organizacyjny
sprzyjał kłusownictwu.
Po odzyskaniu niepodległości członkowie dawnego oddziału warszawskiego Cesarskiego Towarzystwa
Prawidłowego Myślistwa (CTPM) 3 lipca 1918 roku, w miejsce dawnego Wydziału Ochrony i Polowań,
powołali Komisję Łowiecką z zadaniem opracowania projektu ustawy łowieckiej. W jej skład weszli dr
Stanisław Zaborowski – przewodniczący, Antoni Wysocki, Władysław Słonczyński, Stefan Chomiczewski
i Jan Sztolcman. Projekt w 1920 roku został złożony przez zarząd Towarzystwa Ministerstwu Rolnictwa, a
następnie wydany drukiem. Przy dalszym redagowaniu ustawy, pod kierunkiem Juliana Ejsmonda – kierownika
referatu łowiectwa w ministerstwie, opinie swoje przedstawiały oddziały regionalne.
Doniosła konferencja w sprawie ustawy odbyła się w ministerstwie pod przewodnictwem ministra
Karola Niezabytowskiego z udziałem najwyższych przedstawicieli zrzeszeń łowieckich. Wszyscy obecni
na konferencji usilnie i zgodnie podkreślali, iż opracowany przez ministerstwo projekt (poza drobnymi

Oznaka Centralnego
Związku Wiejskich Kółek
Myśliwskich. ze zbioru
Bogdana Kowalcze.

uchwalonymi w czasie dyskusji zmianami) nadaje się w całej pełni do
jak najszybszego ogłoszenia go w formie rozporządzenia Prezydenta z
mocą ustawy.
Rozporządzenie Prezydenta RP z 3 grudnia 1927 roku o prawie
łowieckim zostało opublikowane w Dz. U. z 1927 roku, Nr 110 poz. 943
i zapoczątkowało, jak pisał J. Ejsmond w Łowcu Polskim, nową epokę
narodowego łowiectwa, epokę rozkwitu i rozwoju. Ustawa obejmowała
całą RP, poza województwem śląskim, gdzie obowiązywały przepisy
śląskiej ustawy łowieckiej z 1903 roku. Opieką nad łowiectwem i nadzór
nad przestrzeganiem przepisów rozporządzenia powierzono ministrowi
rolnictwa, wojewodom i starostom.
Zadowolenie z nowego prawa łowieckiego mąciły krytyczne
głosy nielicznych działaczy łowieckich, którzy spodziewali się, że
ustawa zapewni centrali związku uprawnienia nadzorczo-kontrolne.

Ramy działalności związkowej określał jedynie
statut. Dlatego już w maju 1930 roku zarząd
związku powołał komisję ds. projektu nowelizacji
Rozporządzenia Prezydenta RP z 3 grudnia 1927
roku o prawie łowieckim. Prace komisji nie
przyniosły rezultatów.
W rozporządzeniu Prezydenta RP o prawie
łowieckim:
Art. 1 definiuje „polowanie” i wylicza
zwierzęta łowne (59 gatunków).
Rozdział II (art. 4-24) dotyczy tworzenia
i użytkowania obwodów łowieckich. Ustawa
utrzymała kilkusetletnią zasadę związku prawa
polowania z własnością gruntu. Właściciel
terenu miał prawo utworzyć i zarejestrować w
starostwie obwód własny, o ile obszar polowania
był nie mniejszy niż 100 ha powierzchni ciągłej.
W przypadku konieczności utworzenia obwodu o
ustawowej powierzchni, składającego się z gruntów
kilku właścicieli, tworzono obwód wspólny,
wydzierżawiany na minimum 6 lat. Rozdział III
(art. 25-54) poświęcony jest ochronie łowiectwa.
Zabrania polować bez posiadania karty łowieckiej,
wydawanej przez starostwo na okres 14 dni, roku
lub na 3 lata. Artykuł 48 określa gatunki zwierząt

Konferencja w sprawie ustawy łowieckiej, 1927 r.

chronionych (m.in.: żubry, bobry, kozice, świstaki,
klępy, łoszaki, łanie jelenia i daniela, cielęta,
sarny kozy, koźlęta, głuszyce, niedźwiedzice od
niedźwiedziątek i in.), a art. 49 wyznacza okresy
ochronne na zwierzęta łowne.
Rozdział IV określa zasady wynagradzania
szkód łowieckich i ochronę tych szkód. Za szkody
wyrządzane przez zwierzynę grubą odpowiada
dzierżawca obwodu lub właściciel obwodu, w
którym zwierzyna ma przypuszczalnie ostoję. Za
szkody powstałe podczas polowania odpowiada
dzierżawca obwodu.
Rozdział VI mówi o postanowieniach karnych.

Strażnicy łowieccy z dóbr Romana Sanguszki (ze zbiorów NAC ) i oznaka strażnika łowieckiego ze zbiorów
Wojciecha Boczkowskiego.

Działania statutowe i aktywność międzynarodowa
Zarząd Główny, na czele którego stali Juliusz hr. Bielski, później gen. broni Kazimierz Sosnkowski oraz
Wydział Wykonawczy kierowany kolejno przez Stanisława Lilpopa, Wacława Szperlinga, Józefa Geysztora,
poza sprawami legislacyjnymi i współpracą z administracją rządową, podejmowali prace na rzecz wszystkich
myśliwych. Sukcesem zakończyła się przeprowadzona przez wszystkie instancje sądowe, aż do Najwyższego
Trybunału Administracyjnego batalia o zniesienie podatku od broni, jako przedmiotu luksusowego; uzyskanie
prawa przewozu psów myśliwskich kolejami w wagonach osobowych; opracowanie wzorcowego regulaminu
i statutu dla kółek łowieckich, regulaminu dla łowczych i podłowczych powiatowych PZŁ; wzoru umowy na
dzierżawę polowania. Na wniosek Hermana Knothe 12 marca 1930 roku zarząd podjął decyzję o budowie
Domu Łowieckiego w Warszawie. Rozpoczęto zbiórkę funduszy na ten cel. Niestety wojna przerwała tę cenną
inicjatywę. Zarząd Główny i Wydział Wykonawczy PZŁ, redakcja Łowca Polskiego i komisje problemowe
zajmowały dwa pokoje wynajmowane od Polskiego Towarzystwa Łowieckiego, mieszczącego się w oficynie
pałacu Hołowczyca przy Nowym Świecie.
Po opublikowaniu rozporządzenia prezydenta nastąpiło ożywienie i rozszerzenie zakresu działania
związku, spotęgowane przystąpieniem CZPZŁ, w charakterze założyciela, do Międzynarodowej Rady
Łowiectwa (CIC). Pomysł założenia międzynarodowej organizacji łowieckiej powstał w 1910 r. na I
Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Wiedniu. Jesienią 1928 r. odbyło się w Nowych Zamkach
(Słowacja) wstępne posiedzenie inicjatorów tego zamierzenia, a protokół zebrania podpisali: w imieniu Francji
- Maxim Ducrocą, Rumunii - p. Saulesco, Czechosłowacji - p. Siman, Polski - J . Ejsmond. Inicjatywie i
energii Maxima Ducrocqa i hrabiego Luisa Károlyi z Palárikova, gdzie obecnie mieści się muzeum CIC oraz
finansowemu poparciu udzielonemu tej organizacji przez rząd francuski - zawdzięcza Francja swą przodującą
pozycję w CIC. Pierwsze posiedzenie konstytucyjne CIC odbyło się w 1930 r. w Paryżu, który wyznaczono
na siedzibę tej organizacji, a wiceprezesem rady wybrano Juliusza hr. Bielskiego. Od tej pory zaznacza się
dynamiczny rozwój CIC, co świadczy dobitnie zarówno o celowości jego istnienia, jak i aktywnej działalności
członków. Po siedmiu zaledwie latach w IV Posiedzeniu Rady, zorganizowanym w 1937 r. w Berlinie,
uczestniczyli już przedstawiciele organizacji i członkowie z 55 państw. Wybuch wojny przerywa działalność
Rady, która wznawia swe prace w roku 1947. (ŁP 11/1973).

Uczestnicy Kongresu Międzynarodowej Rady Łowieckiej w Warszawie (CIC), 18-24 IV 1934 r. Zbiory NAC.

Uczestnicy Kongresu Międzynarodowej Rady Łowieckiej w Warszawie (CIC), 18-24 IV 1934 r. U góry na
wystawie trofeów łowieckich, u dołu na raucie wydanym przez prezydenta Ignacego Mościckiego na zamku

królewskim. Zbiory NAC.

III Kongres CIC odbył się w dniach 19-21 kwietnia 1934 roku w Warszawie z udziałem 41 członków
i 8 osób towarzyszących. Był on wyrazem uznania dla osiągnięć całej polskiej społeczności łowieckiej. 20
kwietnia na bankiecie wydanym przez PZSŁ gen. Kazimierz Sosnkowski udekorował Maxima Ducrocqa
– prezesa CIC Złomem. Goście zwiedzili pałac w Wilanowie i III Pokaz Trofeów Łowieckich. Pobyt w Polsce
delegaci zakończyli polowaniami w najlepszych łowiskach krajowych.
Kynologia
Wiele uwagi poświęcono upowszechnianiu psa myśliwskiego. 9 lutego 1938 roku założono Towarzystwo
Hodowli Psów Myśliwskich w Warszawie, które opracowało regulamin prób polowych i już 9 maja

Komisja Sędziowska
konkursu i menerzy. Siedzą
od lewej: NN, Florentyn
Dabiński, Ernst Gumprecht,
Tomasz Komierowski, Jan
P. Łukowicz, NN, Alojzy
Pruszak. Klosnowo 1935
Ze zbiorów rodziny Jana
Pawła Łukowicza.

Mener z psem przed komisja
sędziowską. Od lewej siedzą:
NN, NN, J. P. Łukowicz,
Tomasz Komierowski, Michał
Bernakiewicz, NN. Klosnowo
1935 r.
Ze zbiorów rodziny Jana Pawła
Łukowicza.

Komisja Sędziowska
pokazu i konkursu wyżłów
dowodnych wraz z menerami. Klosnowo 1935 r.
Ze zbiorów rodziny Jana
Pawła Łukowicza.

przeprowadziło w Wilanowie pierwsze próby, a w listopadzie 1929 roku na Służewcu otwarto Ośrodek
Hodowli i Tresury Psów Myśliwskich. Pokazy i wystawy organizowały sekcje kynologiczne w całej
Polsce: Sekcja Kynologiczna Stowarzyszenia „Łowiec Wielkopolski” z Poznania, Sekcja Kynologiczna
Wielkopolskiego Związku Myśliwych z Poznania, Klub Kynologów z Torunia oraz z Warszawy Setter Klub,
Pointer Klub, Klub Psa Kontynentalnego. Były one w 1939 roku członkami założycielami Polskiego Kennel
Klubu, którego dobrze rokującą pracę przerwała wojna.
Od dawna na wysokim poziomie stała kynologia w Wielkopolsce. Dużą rolę w upowszechnieniu
wyżłów odegrał ks. Ludwik Niedbał, autor książki pt. „Hodowla wychowanie i tresura wyżła dowodnego”.
Ochrona przyrody
Pierwszym unormowaniem prawnym dotyczącym ochrony przyrody, ważnym dla myśliwych, wydanym
w listopadzie 1919 roku przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, było rozporządzenie
w sprawie ochrony niektórych gatunków zwierząt, w tym żubra, łosia, bobra, kozicy i świstaka. W
sprawozdaniach delegatów powiatowych, publikowanych w Łowcu Polskim, czytamy o pilnej potrzebie
wzięcia pod szczególną opiekę przetrzebionej zwierzyny. Apele nie poszły na marne. Związek powołał sekcje:
Ochrony i Hodowli Jelenia, Ochrony i Hodowli Łosia, Ochrony Niedźwiedzia, Ochrony Bobra, i Ochrony
Pardwy (Towarzystwo Łowieckie Ziem Wschodnich w Wilnie).
Znacznym wsparciem w ochronie zwierzyny stali się umundurowani i uzbrojeni funkcjonariusze
gospodarstwa leśnego „Lasy Państwowe”, wśród nich gajowi, dozorcy, strażnicy i strzelcy. Weszli oni w skład
korpusu państwowej służby cywilnej i uzyskali kompetencje straży leśnej, polowej, łowieckiej i rybackiej.
Również prywatni właściciele majątków, towarzystwa i koła łowieckie utrzymywali straże, chroniąc swoje
łowiska i zwierzynę.
W procesie ochrony fauny karpackiej duże zasługi przypisać należy Małopolskiemu Towarzystwu
Łowieckiemu. W „Łowcu Polskim” anonsującym obchody jubileuszowe MTŁ czytamy: Jeśli do dzisiaj
zachował się w karpackich puszczach niedźwiedź, jeśli jesienią rozbrzmiewa na połoninach ryk króla gór

– jelenia, to jest to jedynie zasługą Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego i jego niestrudzonego w swej
pracy zarządu.
W Wielkopolsce Władysław Janta-Połczyński w pobliżu Sierakowa przy jeziorze bucharzewskim,
skutecznie wsiedlił bobry.
Projekt Powołania Międzynarodowej Ligi Ochrony Żubra przedstawił Jan Sztolcman – redaktor naczelny
Łowca Polskiego, podczas paryskiego posiedzenia Międzynarodowego Kongresu Ochrony Przyrody,
odbywającego się w dniach 31 maja – 2 czerwca 1923 roku. Projekt polskiego myśliwego został przyjęty
entuzjastycznie. W sierpniu tego roku w Berlinie powstało Międzynarodowe Towarzystwo Ochrony Żubra. W
skład zarządu weszli przedstawiciele 16 krajów, w tym delegat Polski Władysław Janta-Połczyński.
Nauka i kultura łowiecka
Najbardziej widowiskowym i skutecznym sposobem prezentacji przejawów kultury łowieckiej są
wystawy. Organizacje łowieckie w II RP nabierały doświadczenia w ich urządzaniu od II połowy XIX w.
Ideę wystawiennictwa powojennego dobrze oddaje fragment artykułu redakcyjnego w galicyjskim „Łowcu”,
opisujący pierwszą w niepodległym kraju wystawę łowiecką zorganizowaną we Lwowie w 1922 roku, celem
której było: zrzeszyć i zbliżyć między sobą brać łowiecką, choć przez kilka dni pod głównym krajowym
sztandarem i zapoznać ją z wspólnym dobrem łowiectwa, z tym co mieliśmy i mamy, pouczyć ją wreszcie
co mieć znów możemy w naszych rewirach, jeżeli polować będziemy racjonalnie, szanując prawa i hołdując
etyce łowieckiej.

III pokaz trofeów łowieckich w Warszawie w 1934 r. Zbiory NAC.

Fragment ekspozycji myśliwskiej na Międzynarodowych Targach Wschodnich we Lwowie w 1936 r. Zbiory NAC.

W latach 1922-1939 działacze łowieccy towarzystw, oddziałów związku i centrali zorganizowali w
kraju około 65 wystaw. Prym wiedli myśliwi z Wielkopolski i Pomorza urządzając około 30 wystaw w
tym 16 Poznaniu. W województwie warszawskim urządzono około 12 wystaw, w tym 10 w stolicy. Duże
zainteresowanie wzbudzały Pokazy trofeów Łowieckich (1931, 1932, 1934) i Łowiectwo w Sztuce Polskiej
(1937). Na Kresach Wschodnich zorganizowano około 17 ekspozycji, w tym we Lwowie 6. Oprócz ważnej
z historycznego punktu widzenia wspomnianej lwowskiej wystawy w 1922 roku na uwagę zasługuje I
Ogólnopolska Wystawa Sportowa (1927) i Jubileuszowa Wystawa Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego
wraz z IV Pokazem Trofeów Łowieckich (1936).

Awers plakiety nagrodowej LX Jubileuszowej Wystawy
Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie.

Plakieta nagrodowa z Międzynarodowej wystawy
Łowieckiej w Berlinie w 1937 r.

Medal Nagrodowy dla uczestników Pokazów Trofeów Łowieckich. Ze zbiorów Leszka Szewczyka.

Medal wybity z okazji Wystawy Łowieckiej we Lwowie w
1927 zorganizowanej w ramach Targów Wschodnich we
Lwowie. ze zbiorów Leszka Szewczyka
Brązowy medal nagrodowy Jubileuszowej Wystawy
Łowieckiej we Lwowie w 1936 r. Ze zbiorów Bogdana
Kowalcze. Fot. Marek P. Krzemień.
Medal nagrodowy dla laureatów VIII Konkursu
Fotograficznego „Łowca Polskiego” Ze zbiorów Bogdana
Kowalcze. Fot. Marek P. Krzemień.

W II RP wyraźnie zarysowała się tendencja ukazywania dorobku kulturowego łowiectwa. Mimo dominacji
trofeów, świadczących o zasobności łowisk wystawców, coraz częściej pojawiały się na pokazach obrazy i
grafiki znanych artystów, fotografie Włodzimierza Puchalskiego, książki i starodruki, broń, oznaki towarzystw
i straży łowieckich. Polskie trofea i zbiory kolekcjonerskie brały udział w 10 wystawach zagranicznych. Ale
tylko w Berlinie oficjalnym reprezentantem wystawców indywidualnych był Polski Związek Łowiecki.
Przy Polskim Związku Łowieckim działały komisje, wśród nich dbające o rozwój kultury łowieckiej.

Działacze łowieccy przy nagrodach zdobytych przez polskich wystawców na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej
w Berlinie w 1937 r. Od lewej: Jerzy Dylewski, hr. Maurycy Potocki, gen. Kazimierz Fabrycy, Karol Radziwiłł,

Na czele Komitetu Pokazu Trofeów
Łowieckich stał gen. dyw. Kazimierz
Fabrycy, Komisji Językowej Walenty
Garczyński – redaktor naczelny Łowca
Polskiego,
Komisji
Propagandowej
Józef Skrzypek, Komisji MuzealnoBibliotecznej Herman Knothe.
Organizacje łowieckie w miarę upływu
lat doskonaliły formy działania, pomnażały
dorobek,
organizowały
jubileusze.
Najokazalszą uroczystością jubileuszową
może
pochwalić
się
Małopolskie
Towarzystwo Łowieckie, świętujące w
1926 roku pięćdziesięciolecie istnienia.
Kulminacyjnym punktem jubileuszu
było poświęcenie kaplicy św. Huberta
w Kościele św. Elżbiety we Lwowie,
wg projektu Kazimierza Sichulskiego,
ufundowanej ze składek myśliwych.
Tradycję ogólnopolskich obchodów
hubertowskich, z udziałem myśliwych
i leśników, wprowadził w Spale w
1930 roku prezydent Ignacy Mościcki.
Dwudziestolecie
międzywojenne
to
okres rozkwitu sztuki, literatury i muzyki
łowieckiej.
Realizację programu naukowego
rozpoczął założony 1 maja 1928 roku
Biskup Twardowski w poświęconej kaplicy św. Huberta w Kościele św. Elżbiety we Lwowie z okazji 50-lecia MTŁ.
1926 rok. Polowanie w Spale z okazji dnia św. Huberta.

Ołtarz św. Huberta w kościele spalskim ufundowany przez leśników i myśliwych w 1933 r. Fot. K. Mielnikiewicz
Obelisk pamiątkowy w Spale ku czci I. Mościckiego. Fot. K. Mielnikiewicz
Pamiątkowa hubertowska Odznaka Spalska ustanowiona przez prez. Ignacego
Mościckiego w 1930 r. Ze zbiorów B. Kowalcze.

Instytut Łowiectwa, kierowany przez Stanisława Kamockiego, wraz z przedstawicielami zarządu związku
i stowarzyszeń łowieckich. Instytut dysponujący laboratorium bakteriologicznym, ośrodkiem tresury psów
myśliwskich, miał za zadanie fachowe doradztwo łowieckie.
Z uwagi na małą liczbę członków i skąpy w związku z tym budżet, instytut wcielono w struktury związku.
Od maja 1931 roku Instytut Łowiectwa stał się sekcją naukową i porad fachowych. W wyniku starań działaczy
związkowych w Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego prof. Janusz Domaniewski rozpoczął w 1934 roku
wykłady z łowiectwa.
Przyszedł też czas nagradzania działaczy i strażników za społeczną pracę włożoną w ochronę łowisk,
działalność kulturową, hodowlaną oraz budowę nowoczesnych struktur. Wydział wykonawczy, na wniosek
Instytutu Łowiectwa, ustanowił trójstopniowy medal Za Zasługi Na Polu Łowiectwa Polskiego, a na wniosek
Hermana Knothego Honorowy Żeton Zasługi. Regulaminy tych odznaczeń zatwierdzono 11 grudnia 1929
roku. Medale nadawał Wydział Wykonawczy PZSŁ, a żetony zasługi Zarząd Związku. W 1933 roku po
nowelizacji regulaminów odznaczenia otrzymały nazwy Złom i Medal Zasługi Łowieckiej. Pierwsze żetony

Medale Zasługi Łowieckiej (u góry), pierwsza oznaka Polskiego Związku Łowieckiego i „Złom”. Zbiory B. Kowalcze

Strzelectwo myśliwskie
Organizacje związkow e przykładały dużą wagę do rozwoju strzelectwa myśliwskiego. Już w 1924 roku w
Warszawie Polskie Towarzystwo Łowieckie przebudowało, istniejącą w czasie zaborów, strzelnicę myśliwską
do strzelania ze sztucerów i pistoletów, a we Lwowie przeprowadzono I Narodowe Zawody Strzeleckie.
W 1925 roku Stanisław Lilpop i Czesław Lisowski weszli w skład Komitetu Narodowych Zawodów
Strzeleckich, które były coroczną imprezą krajową o randze Mistrzostw Polski. Konkurencje myśliwskie
obejmowały strzelanie śrutowe do rzutków i kulowe do tarczy w kształcie naturalnej wielkości sylwetki
jelenia. Liczba zawodów strzeleckich w całym kraju szybko rosła. W roczniku Łowca Polskiego z 1925
roku zamieszczono informacje o ponad 40 zawodach strzeleckich. Pojawiają się informacje o powstawaniu
strzelnic i o kolejnych rekordach w strzelaniu do rzutków. Od 1930 roku na strzelnicach śrutowych rozpoczęła
się dominacja Józefa Kiszkurno – trzykrotnego mistrza świata i mistrza Europy. 24 sierpnia 1935 roku Zarząd
CZPSŁ powołał Sekcję Strzelań Myśliwskich i Standowych, przekształconą w lutym 1936 roku w Komisję
Główną Strzelectwa Myśliwskiego, którą kierował Janusz Regulski. W maju 1933 roku na wybudowanej z
Bractwem Kurkowym strzelnicy na warszawskich Szczęśliwicach odbyły się zawody otwarcia. Strzelnicę w
1939 roku przejęła na własność NRŁ, niestety na krótko.

IV Ogólnopolskie Zawody w strzelaniu do rzutków. 1938. Szczęśliwice. Zbiory NAC.

Szczęśliwice. maj 1937. Zawody w strzelaniu do rzutków. Zbiory NAC

Działacze łowieccy okresu międzywojennego
(pominięto działaczy wcześniej pokaznych na zdjęciach)

Władysław Gürtler von Kleborn

Albert Mniszek

prof. Józef Gieysztor

Franciszek Ejsmond

Walenty Garczyński

Stanisław Kamocki

Stefan Krzywoszewski

prof. Witołd Ziembicki

Zbigniew Kowalski

ks. Ludwik Niedbał

Edward Lubicz-Niezabitowski

Stanisław Oreński

Leon Ossowski

Maurycy Potocki

Leopold Skulski

Władysław Słonczyński

Stanisław Zaborowski

Władysław Zabiełło

Stanisław Cenkier

Płk Antoni Buckiewicz

Włodzimierz Korsak

Stefan Ostrowski

Rudolf Wacek

Bolesław Świętorzecki

Kazimierz Świderski

Władysław Raczkiewicz

Michał Kryspin Pawlikowski

Wojna i okupacja
Po zajęciu Polski przez Niemców nie zaprzestała działalności Naczelna Rada Łowiecka. W pierwszych
tygodniach okupacji niektórzy jej członkowie spotykali się w siedzibie związku przy Nowym Świecie, dokąd
warszawscy myśliwi przynosili „do depozytu” nierzadko zabytkową i cenną broń, za nic nieznaczącym
pokwitowaniem, zgodnie z zarządzeniem hitlerowskich władz wojskowych. Myśliwi sadzili, że broń zostanie
im zwrócona, jak za czasów I wojny światowej.
W trosce o przyszłość PZŁ i cenne „depozyty” Janusz Regulski – komendant Straży Obywatelskiej,
po konsultacjach z Maurycym Potockim, który polował z Hermanem Göringem w Białowieży rozpoczął
starania o spotkanie członków NRŁ z zastępcą zarządcy cywilnego Warszawy Oskarem Rudolfem Denglem.
Zebranie odbyło się w pałacu Blanka przy pl. Teatralnym z udziałem m.in.: Janusza Regulskiego, Zbigniewa
Kowalskiego, Maurycego Potockiego, Józefa Skrzypka, Andrzeja Śliwińskiego, A. Tallen-Wilczewskiego
(Załęski 2003). Członkowie delegacji, po obiecująco brzmiącym przemówieniu Niemca otrzymali informację,
że broń jest bezpieczna pod opieką Straży Obywatelskiej, a wyższe władze podejmą decyzję o ewentualnym
jej zwrocie za poręczeniem NRŁ. Obietnice okazały się bez najmniejszego pokrycia, zaś broń była
szabrowana przez niemieckich oficerów, urządzających sobie polowania na kuropatwy i zające. Ostatecznie
broń wywieziono i ślad po niej zaginął. PZŁ został rozwiązany, mienie skonfiskowane. W ostatniej chwili
część cennych przedmiotów udało się wynieść z narażeniem życia przez Józefa Geysztora, Józefa Skrzypka,
Hermana Knothego, Mieczysława Mniszek-Tchorznickiego i Jerzego Bokiewicza.
Pierwsze spotkanie kilku członków NRŁ i zaproszonych gości odbyło się 24 grudnia 1939 roku w
restauracji „Simon i Stecki” na Krakowskim Przedmieściu i miało charakter towarzyski. Kolejne zebrania
odbywały się w domach członków rady i zaczęły przekształcać się w posiedzenia Rady Naczelnej PZŁ, w
skład której wchodzili Herman Knothe, Józef Skrzypek, Andrzej Śliwiński, Józef Gieysztor, Jerzy Dylewski,
Maurycy Potocki.

Zebranie konspiracyjnej NRŁ (Jabłonna k. Warszawy 1943 r.) od lewej: Herman Knothe, Witold Kiltynowicz, NN,
Józef Skrzypek, Andrzej Śliwiński, Ignacy Grymiński, Janusz Regulski, Henryk Sosonko, Józef Gieysztor, Jerzy
Dylewski. Ze zbiorów Muzeum Łowiectwa i jeździectwa w Warszawie

Ciekawym posunięciem rady było nawiązanie pisemnego kontaktu z delegatami powiatowymi PZŁ
zamieszkałymi na terenie GG. Ostrożnie zredagowane listy miały poinformować myśliwych, że Polski
Związek Łowiecki istnieje, dodać otuchy w oczekiwaniu na szybkie zakończenie wojny i reaktywowanie
łowiectwa. Zebrania rady odbywały się dwa razy w miesiącu, od początku 1942 roku do wybuchu Powstania
Warszawskiego.
Powołane zostały komisje problemowe: strat wojennych, prawnicza i piśmiennictwa łowieckiego.
Komisja strat wojennych pod kierunkiem A. Tallen Wilczewskiego, po żmudnej pracy, określiła straty
łowieckie spowodowane przez niemieckiego okupanta. Wyniosły one 332.330.000 złotych w złocie wg
kursu w 1939 roku. Komisja prawnicza kierowana przez J. Zaborowskiego opracowała projekty nowej
ustawy łowieckiej i statutu PZŁ. Treść dokumentów powstałych podczas okupacji stała się kanwą, na której
zbudowano projekt ustawy łowieckiej przyjęty 27.10.1947 roku przez Walne Zgromadzenie PZŁ. Komisja
piśmiennictwa łowieckiego przygotowała podręczniki do egzaminów dla nowo wstępujących. Obszerny tom
danych potwierdzających haniebne czyny Niemców na polskich myśliwych i kulturze łowieckiej zebrany
przez komisję, podobnie jak większość dokumentów, zaginął w Powstaniu Warszawskim.
Już 2 grudnia 1939 roku ukazało się Rozporządzenie o tymczasowym uregulowania polowania w
Generalnym Gubernatorstwie, które zostało zastąpione 13 czerwca 1940 roku Rozporządzeniem Łowieckim D
640. Według rozporządzeń uprawnionymi do polowania byli tylko obywatele Rzeszy Niemieckiej przynależni
do narodu niemieckiego. Mogli oni polować w obwodach własnych oraz gminnych. W tworzonych obwodach
państwowych, mogły polować niemieckie władze leśne.
Piękna kartę polskiego łowiectwa zapisali polscy oficerowie – jeńcy wojenni, wśród nich wybitni
myśliwi, zamknięci w oflagach na terenie całej Rzeszy. Działalność łowiecką w oflagach można podzielić na
dwie kategorie.
Działalność organizacyjno-szkoleniowa
Jako pierwsi zorganizowali się myśliwi w Oflagu II B Arnswalde (Choszczno). Założyli oni Ideowe
Koło Łowieckie, którego zadaniem było pogłębianie wiedzy, organizowanie spotkań towarzyskich, podczas
których wspominano przedwojenne polowania, hubertowskie biegi myśliwskie, snuto plany na przyszłość,
konspirowano. Koło miało struktury organizacyjne: zarząd, komisję rewizyjną, bibliotekę, odbywało
regularne zebrania i szkolenia. Prezesem koła był ppłk dyplomowany Władysław Rozwadowski, powojenny
etatowy działacz łowiecki i redaktor Łowca Polskiego. W Arnswalde wygłoszono kilkadziesiąt referatów na
tematy: biologia zwierzyny, rodzaje polowań, sokolnictwo, broń myśliwska i inne.

płk Władysław Rozwadowski

dr Józef Goetz

inż Henryk Gosiewski w Murnau

Prof. Wiesław Szczerbiński i okładka podręcznika „Łowiectwo” napisanego
przez W. Szczerbińskiego w Oflagu IIC Woldenberg. zbiory Muzeum
środowiska Przyrodniczego i Łowiectwa w Uzarzewie.

Dzennik kpt. Józefa W. Kobylańskiego z oflagu z trescią wykładów
łowieckich. Zbiory L. Szewczyka

W oflagu IIC Woldenberg funkcjonował klub myśliwski, jednak brak jest dokładniejszych danych na temat
jego działalności. Bardzo dobrze udokumentowana jest praca Koła Leśników, w którym pracowali myśliwi.
Na wyróżnienie zasługuje Wiesław Szczerbiński powojenny profesor, założyciel katedry Gospodarstwa
Łowieckiego na Uniwersytecie Poznańskim. W oflagu napisał podręcznik „Łowiectwo”, czytany sukcesywnie
na zebraniach leśników celem wywołania dyskusji wzbogacającej jego treść. Myśliwi wygłaszali wykłady i
pogadanki o tematyce łowieckiej w kołach rolniczym i leśników.
Najbogatszą działalność oświatową i piśmienniczą prowadzono w oflagu VII A Murnau.
Duże zainteresowanie kilkusetosobowej grupy myśliwych i leśników tematyką łowiecką skłoniło dr. inż.
Józefa Goetza do opracowania planu Cyklu wykładów łowieckich, które trwały z różną intensywnością
do czerwca 1944 roku. Podczas 137 godzin wykładowych około 20 prelegentów wygłosiło nieco ponad 70
różnotematycznych wykładów łowieckich.
W oflagu VI B Dössel kpt. Józef W. Kobylański prowadził cykl wykładów w kole leśników oraz
prelekcje na wieczornicach organizowanych ku czci św. Huberta w
środowiskach: wojskowych, leśnych i nauczycielskich.
Działalność kulturalna
Bogatą działalność kulturalną prowadzili leśnicy, wśród nich
myśliwi, w Oflagu IIC Woldenberg. Ukoronowaniem tych prac była
Wystawa Leśna zorganizowana we wrześniu 1923 roku. Eksponaty
związane z łowiectwem, rozmieszczone na 16 metrach ścian,
informowały zwiedzających o ochronie przyrody, biologii zwierzyny,
organizacjach łowieckich, kulturze i znaczeniu gospodarczym
łowiectwa. W Woldenbergu powstało wiele znakomitych drzeworytów,
rzeźb, walorów filatelistycznych o tematyce łowieckiej.
W Oflagu IV C Colditz rtm. Stefan Sołtysik zorganizował 3
listopada 1941 roku wyjątkowy bieg myśliwski, polegający na
pokonaniu trudnego toru przeszkód i odnalezieniu „lisa”. Zakończenie
uroczystości hubertowskiej odbyło się z udziałem gen. T. Piskora i
oficerów francuskich.

Rotmistrz Stefan Sołtysik

Ekspozycja łowiecka na „Wystawie
Leśnej” w oflagu IIC w Woldenbergu.
zbiory Muzeum Woldenberczyków w
Dobiegniewie.

Stanisław Horno-Popławski, „Dzik” - rzeźba
wykonana w Oflagu IIC Woldenberg. Ze
zbiorów Tomasza Skowronka

Pocztówka z drzeworytem Mariana Stępnia
wydana z okazji Wystawy Leśnej w Oflagu
IIC Woldenberg. ze zbiorów Krzysztofa
Mielnikiewicza.

Polowanie na dzika. Autor nieznany. Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie.

Stanisław Żukowski „Walka jeleni na leśnej polanie”
Drzeworyt z „Teki Leśnej” . Zbiory OKL w Gołuchowie.

Jan Knothe, Stefan Michalski. „Św. Hubert”
Woldenberg 3 XI 1942 r. Muzeum Tradycji
Niepodległościowych w Łodzi.

Wydarzeniem kulturalnym bez precedensu był Wieczór myśliwski ku czci św. Huberta zorganizowany 3
XI 1941 roku w Oflagu VIE Dorsten przez kpt. Józefa W. Kobylańskiego. Uroczystości towarzyszyła wystawa
obrazów i rzeźb wykonanych przez 36 malarzy i rysowników oraz 2 rzeźbiarzy.

Portret kpt. Józefa W. Kobylańskiego rysowany przez Jerzego Kisielewskiego w Oflagu VIE Dorsten; J. Władysław
Kobylański w oflagu VI B Dössel. Zbiory Leszka Szewczyka

Bogate życie kulturalne kwitło w Oflagu VIB Dössel, dokąd przeniesiono jeńców z Dorsten. 3 listopada
1942 roku kawalerzyści i myśliwi spotkali się w udekorowanej sali przy dźwiękach muzyki, aby uczcić dzień
patrona jeźdźców i myśliwych.
W 1943 roku w Dössel odbyły się dwie akademie z okazji święta hubertowskiego. 31 października
akademię zorganizowali nauczyciele – myśliwi, 3 listopada kawalerzyści, 7 listopada odbył się wykład
hubertowski w kole leśników. W Dössel powstawały obrazy (akwarele, grafiki) o tematyce łowieckiej,
wiersze, piosenki, opowiadania myśliwskie.

Dössel 1943. Stefan Haczyk „Raj myśliwych - Jesień”. MŁiJ w Warszawie

Uroczystości ku czci św. Huberta odbywały się również w oflagach VII A Murnau, XIIA Hadamar,
IIA Prenzlau, XA Sandbostel. W oflagu XVIIIA Lienz artysta malarz ppor. Edmund Czarnecki na papierze
pakunkowym namalował do obozowej kaplicy piękny wielobarwny obraz Św. Hubert o wymiarach 1800 x
1300 mm, eksponowany później w Woldenbergu na Wystawie Leśnej.
Krzysztof Mielnikiewicz

Obraz „Św. Hubert” w kaplicy obozowej w Oflagu XVIIIA Lienz autorstwa Edmunda Czarneckiego. Zbiory
Krzysztofa Mielnikiewicza
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