
NARADA PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI KULTURY  
I PROMOCJI ŁOWIECTWA OKRĘGOWYCH RAD ŁOWIECKICH. 

Warszawa  2011 r. 



Celem spotkania przewodniczących Komisji Kultury i Promocji Okręgowych Rad Łowieckich  
z Komisjami Kultury i Promocji Naczelnej Rady Łowieckiej było omówienie zadań, 
dotyczących kształtowania postaw myśliwych i prezentowania kultury łowieckiej, jako 
ważnej idei służącej poprawie wizerunku polskiego łowiectwa. W naradzie 5.04.2011 r.  
w Warszawie wzięło udział 55 uczestników z 39 okręgów. 
W spotkaniu uczestniczył dr Lech Bloch – łowczy krajowy.  
Marek Rogoziński – przewodniczący Komisji Kultury NRŁ, Włodzimierz Jurkowski – 
przewodniczący Komisji Promocji NRŁ wystąpili z referatami wprowadzającymi do dyskusji 
oraz Krzysztof Mielnikiewicz z prezentacją multimedialną na temat metod i form działania 
komisji kultury w oparciu o przykłady pracy okręgów i klubów PZŁ. 
Dr Lech Bloch wyraził zadowolenie z udziału w naradzie i uczestnictwa w pracach komisji 
kobiet - myśliwych, których obecność i aktywność w Polskim Związku Łowieckim wpływa 
pozytywnie na jego wizerunek. W dobie totalnej nagonki na łowiectwo podkreślił ogromną 
rolę komisji, których działania prowadzone najbliżej myśliwych i mediów lokalnych powinny 
odegrać kluczową rolę w prezentowaniu łowiectwa i jego przebogatej kultury. Omówił 
starania związku o emitowanie w TVP magazynu „Ostoja” w godzinach większej oglądalności 
i oraz poinformował o staraniach nadawania kolejnego programu myśliwskiego w 
„Polsacie”. Przybliżył także bieżące prace władz centralnych PZŁ nad niedopuszczeniem do 
rozbicia związku przez „reformatorów łowiectwa” i do niecelowych działań resortu MŚ, 
zmierzających do wprowadzenia moratorium na odstrzał zajęcy i kuropatw. 



Przy sygnale „Powitanie” 

Przemawia łowczy 
krajowy dr Lech Bloch 



Krzysztof Mielnikiewicz zwrócił uwagę na konieczność nauczania myśliwych zachowania 
właściwych postaw etycznych, kształtowania prawidłowego obrazu łowiectwa przez 
wykładowców wszystkich przedmiotów dla nowo wstępujących i selekcjonerów. 
Zaproponował wprowadzenie na kursach nauki umiejętności prezentowania łowiectwa, jako 
organizacji o bogatej kulturze łowieckiej, zwłaszcza w kontaktach z mediami. Podkreślił 
potrzebę upowszechnienia zapisów uchwały NRŁ, dotyczącej wizualizacji PZŁ oraz 
efektywnego i atrakcyjnego metodycznie szkolenia, które przy dzisiejszych technikach 
audiowizualnych pozwoli na maksymalne upoglądowienie szkoleń (filmy pokazy animowane 
itp.). 



Niezwykle pomocne w pracach na rzecz kultury łowieckiej jest stworzenie sprawnego 
obiegu informacji w okręgu. Temu celowi służyć powinien Internet, w szczególności 
atrakcyjne i aktualizowane strony www., zawierające m.in. opis zwyczajów łowieckich, 
ceremoniału sztandarowego, prezentujące kulturowy dorobek okręgu, kół łowieckich i 
informujące o ważnych wydarzeniach kulturalnych. W prezentacji pokazano czasopisma 
lokalne, monografie okręgów i kół łowieckich oraz książki dokumentujące ich dorobek 
(kapliczki, sztandary, odznaki itp.). Aktualnie ukazują się czasopisma: Mazowiecki Magazyn 
Łowiecki (okręgi dawnego Sejmiku Mazowieckiego), Zachodni Poradnik Łowiecki (okręgi 
dawnego Sejmiku Wielkopolskiego) – miesięczniki; Myśliwiec Kresowy (Zamość), Łowiec 
Galicyjski (Przemyśl, Krosno), Łowiec Świętokrzyski (Kielce), Myśliwiec Warmińsko - 
Mazurski (Olsztyn), Nemrod (Bydgoszcz, Toruń), Łowiec Lubelski, Z Pomorskiej Kniei 
(Koszalin, Słupsk, Gdańsk) – kwartalniki; Tarnobrzeski Nemrod, Z Zielonogórskiej Kniei, 
Hubertus Legnicki, „Darz Bór” (Szczecin) – Silvanus Chelmensis (Chełm) - roczniki. 
Dwa, spośród pięciu działających przy Polskim Związku Łowieckim klubów, wydają własne 
biuletyny: Klub Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej – rocznik, a Klub Kolekcjonera i 
Kultury Łowieckiej - kwartalnik „Kultura Łowiecka”. 

Wprowadzenie do dyskusji wygłoszone przez 
Marka Rogozińskiego – przewodniczącego 
Komisji Kultury NRŁ 



Prelegent zwrócił szczególną uwagę na konieczność zastosowania atrakcyjnych form pracy z 
dziećmi i młodzieżą szkolną. Ten fragment wykładu został w dyskusji szeroko rozwinięty 
przez Joannę Kałużyńską, która została laureatką najlepszej pracy podyplomowej na temat 
łowieckiej edukacji dzieci i młodzieży szkolnej. 
Krzysztof Mielnikiewicz omówił możliwości popularyzacji łowiectwa na coraz liczniejszych 
imprezach samorządowych, podczas których można organizować wystawy pokazujące 
kulturę łowiecką (literaturę, prasę, kolekcjonerstwo, tradycje i zwyczaje, muzykę, fotografię 
przyrodniczą itp.), na których trofea powinny być elementami drugoplanowymi, umiejętnie 
wkomponowanymi w całość ekspozycji. Wskazał na dobre efekty propagandowe wystaw 
długoterminowych, organizowanych w miejscach zwiedzanych przez interesantów, 
turystów i przechodniów (muzea, zamki, hole pocztowe, sklepy, placówki służby zdrowia, 
urzędy i.in.). 

Wprowadzenie do 
dyskusji  
wygłoszone przez 
Włodzimierza 
Jurkowskiego – 
przewodniczącego 
Komisji Promocji 
NRŁ 



Wykładowca prezentował Kluby Łowieckie działające przy ZG PZŁ (Klub Sygnalistów 
Myśliwskich, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, Klub Miłośników Języka i Literatury 
Łowieckiej, Gniazdo Sokolników i Klub Wabienia Jeleni), których statutowym zadaniem jest 
propagowanie wszelkich przejawów kultury łowieckiej, pielęgnowanie historycznych 
wartości kultury materialnej i duchowej łowiectwa. Kluby te powinny współpracować z 
komisjami kultury jako organizacje wspomagające imprezy lokalne.  

Marek Piotr Krzemień zapoznał uczestników spotkania z zasadami uczestnictwa w II 
Międzynarodowym Kongresie Kultury Łowieckiej w Niepołomicach w dniach 10-12.06.2011 
r. oraz przedstawił prezentację multimedialną, obejmującą podstawową tematykę 
szkoleniową z zakresu kultury łowieckiej. 
Głos w dyskusji zabrało około 20 uczestników, którzy podzielili się z zebranymi wiedzą o 
atrakcyjnych formach i metodach pracy w okręgach, wskazując na potrzebę wydania 
rozszerzonej i uaktualnionej wersji poradnika dla komisji kultury i zaktualizowania zbioru 
zasad etyki. Organizowania corocznych spotkań w celu wymiany doświadczeń w działaniach 
na polu kultury i promocji łowiectwa oraz szkoleń w tym zakresie, także szkolenia 
sygnalistów, zwłaszcza nowo wstępujących, organizowania i uczestniczenia w kongresach 
kultury, seminariach, imprezach jubileuszowych oraz zdecydowanego przeciwstawiania się 
atakom mediów na łowiectwo i myśliwych. 



Zadania stojące przed Komisjami Kultury 
Okręgowych Rad Łowieckich w krzewieniu 
kultury łowieckiej, kształtowaniu postaw 
etyczno - moralnych członków PZŁ oraz w 
prezentowaniu kultury łowieckiej jako waż-
nego zadania służącego poprawie wizerunku 
polskiego łowiectwa.  

Warszawa, 5.04.2011 r. 



Podstawa Prawna: 

Walne Zgromadzenie Koła  
§ 53 p. 15 

Powoływanie Komisji Problemowych 

Naczelną Radę Łowiecką § 127 p. 12, która 
powinna określić zakres ich działania 

Okręgową Radę Łowiecką § 127 p 12, 
która powinna określić zakres ich 
działania 

Konspekt referatu opracowanego przez Krzysztofa 
Mielnikiewicza 
Członka Komisji Kultury NRŁ 



Obowiązkiem 
każdej komisji 
jest krzewienie 
i wzbogacanie 
zasobów 
kultury 
łowieckiej i 
propagowanie 
właściwego 
wizerunku 
łowiectwa 

KOMISJA 
KULTURY 

(Tradycji, etyki…) 

KOMISJA 
PROMOCJI 
(Medialna) 

KYNOLOGICZNA 

Komisja 
szkoleniowa 

Komisja 
strzelecka 

OCHRONY 
SRODOWISKA 

KOMISJA PROMOCJI I KULTURY 
ŁOWIECKIEJ 

INNE KOMISJE 

KOMISJA KULTURY W STRUKTURZE OKRĘGU 



twórczość 

Kultura łowiecka 

inne formy  
działalności  
kulturalnej 

tradycja sztuka 
obyczaje 

etyka 

Kultura łowiecka jest elementem kultury narodowej.  
 Obok różnych form działalności kulturalnej, w tym twórczej, stanowi wkład do 

ogólnonarodowego dorobku kulturalnego naszego kraju.  

KULTURA 

Zachowanie,  
sposób bycia i reagowania  
w określonych sytuacjach 
- postępowanie człowieka 
 (tradycje, obyczaje, etyka) 

Działalność kulturalna 
twórczość, w tym  m. in. 

sztuka,  wystawiennictwo 
i imprezy kulturalne  



twórczość 

Kultura łowiecka 

inne formy  
działalności  
kulturalnej 

tradycja sztuka 
obyczaje 

etyka 

ZADANIE KOMISJI KULTURY 
W działaniach organizacyjnych – na szczeblu okręgu i we 
współpracy z kołami łowieckimi kultywować, pomnażać  
dorobek kulturowy łowiectwa – obowiązek statutowy 

Upowszechniać ten dorobek w różnych środowiskach w celu 
pokazania kulturowego oblicza łowiectwa zmieniając na lepsze 
jego wizerunek w społeczeństwie 

ZADANIE KOMISJI KULTURY i PROMOCJI 

ZADANIE I INNYCH KOMISJI 



• organizowanie teoretycznego i praktycznego szkolenia 
członków i kandydatów do Zrzeszenia z zakresu kultury 
łowieckiej (tradycje, zwyczaje) 

• czuwanie nad przestrzeganiem przez członków i 
kandydatów do Zrzeszenia ustawy oraz zasad etyki 
łowieckiej i koleżeńskości; 

• utrzymywanie dobrych stosunków z ludnością zamieszkałą 
na terenach dzierżawionych obwodów oraz propagowanie 
wśród niej idei łowiectwa i ochrony środowiska; 

• współpraca ze szkołami w prowadzeniu pracy 
wychowawczej wśród młodzieży z zakresu ochrony 
zwierzyny, opieki nad nią i zachowania naturalnego 
środowiska przyrodniczego; 

Obowiązek statutowy - § 34 Statutu 



Jakie są drogi realizacji tych celów ? 

Ażeby pokazywać  łowiectwo jako organizację proekologiczną 
z bogatym dorobkiem kulturowym, trzeba zacząć od siebie - 
w myśl przysłowia: „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” 

Omówię następujące zagadnienia: 
Uchwałę NRŁ  o wizualizacji PZŁ – rola Komisji Kultury w 
upowszechnianiu tej uchwały 
Szkolenie 
Obieg informacji 
Propagowanie tradycji, zwyczajów , etyki łowieckiej – rola 
komisji kultury 
 
 
 



Naczelna Rada Łowiecka roku spełniając postulaty 
środowisk myśliwskich, kierując się troską o kultywowanie 
tradycji łowieckich oraz dbając o wizerunek Polskiego 
Związku Łowieckiego, w szczególności zaś myśliwych, 
będących jego podmiotem, powołała uchwałą nr 39/2007 z 
12 kwietnia 2007 zespół do spraw wizualizacji Polskiego 
Związku Łowieckiego, którego zadaniem oprócz 
opracowania projektu stroju było przedstawienie propozycji 
flagi związkowej, ceremoniału sztandarowego, wzorów 
pieczątek, wzorów liternictwa i papierów firmowych, 
wizytówek, szyldów legitymacji, dyplomów ślubowania, 
tablic zewnętrznych i informacji wewnętrznej itp. 
Naczelna Rada Łowiecka uchwałą z dnia 16 grudnia 2008 r. 
zaaprobowała ww. elementy wizualizacji a XXII Krajowy 
Zjazd Delegatów wzór flagi związkowej oraz barwy 
związkowe.  



Komisja ds. wizualizacji PZŁ 



Wzorzec płaszcza, koszuli  i kapelusza 



Poziom centralny 

Poziom koła łowieckiego 

Poziom okręgowy 









Oznaka PZŁ 



















Propagowanie zwyczajów , tradycji, etyki łowieckiej – 
rola komisji kultury 

1. Szkolenie na szczeblu centralnym 

Lektorzy kultury łowieckiej winni posiadać odpowiednie 
przygotowanie. Nie ma takim szkoleniem zainteresowania. Na 
ostatnim szkoleniu lektorów z dziedziny kultury łowieckiej 
więcej było wykładowców niż uczestników. 

Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu 





2 . Szkolenie na szczeblu  okręgowym 

Postulować do osób w okręgu tworzących programy szkolenia, 
aby tematyka związana kulturą łowiecką, wobec ataków na 
łowiectwo,  była w co najmniej 6 godzin, także obecna na 
kursach selekcjonerów. 
Decydują o tematach i liczbie godzin władze wojewódzkie, 
które często wykręcają się programami narzuconymi im przez 
ZG PZŁ. 



3) Opracowanie sprawnego przebiegu informacji 
między komisją kultury a kołami łowieckimi 
(myśliwymi) w celu propagowania  kultury łowieckiej 

KOMISJA 
KULTURY 

Zarządy kół 

Indywidualni 
myśliwi Inne komisje 

prasa, radio, telewizja 



a) Wydawanie biuletynu załączanego do komunikatów 
wysyłanych do kół przez ZO PZŁ lub periodyku myśliwskiego, 
np. kwartalnika dla okręgu lub kilku okręgów, bądź gazety 
internetowej 

Kilkanaście okręgów posiada własne lub wspólne 
organy prasowe, które w bardzo skuteczny sposób 
integrują środowiska myśliwskie, pozwalają dobrymi 
przykładami oddziaływać na słabe koła np. w 
fundowaniu sztandaru, kapliczki, fundowaniu oznaki 
czy medalu koła, kupowaniu strojów organizacyjnych 
itp. 

Czasopisma lokalne wydają Komisje Kultury, bądź niezależne 
redakcje, w skład których wchodzą członkowie komisji kultury 
– wówczas współpracujemy dbając o zamieszczanie tematyki 
kulturalnej 



Przemyśl Krosno,  

Tarnobrzeg 

Szczecin 

Lublin 
Zamość 



Gdańsk 

Legnica 

Mazowsze 

Zielona Góra 

Koszalin, Słupsk 



Olsztyn 
Wielkopolska 

Bydgoszcz 

Kielce 

Chełm 



b Komunikacja poprzez Internet 
Drogą mailową, 
 
Za pomocą strony internetowej  
• PZŁ 
• Komisji Kultury,  
• ZO PZŁ,  
• portali gminnych,  
• łowieckich,  
• klubowych, itp. 
• kół łowieckich 













KŁ nr 14 ROGACZ 











Książki totalnie krytykujące łowiectwo 





Autor Antoni 
Przybylski 

Wydawnictwo 
Zachodniego 

Poradnika 
Łowieckiego 

Artykuły w Łowcu Polskim 

Autor Robert 
Kamieniarz Autor Bogusław 

Bronowski 



4) Wymiana doświadczeń między członkami komisji kultury , 
okręgami i myśliwymi 

a) V Konferencja regionalna komisji kultury okręgów  Polski południowej na 
temat „Kształtowanie wizerunku współczesnego polskiego myśliwego” 

Wisła 2009 



b) II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej w Niepołomicach 

Piątek 10.06.2011 
12.00 Otwarcie kongresu        
  odznaczenia, referat 

programowy,  otwarcie 
wystawy 

13.30  Obiad 
15.00-19.00 Referaty 
  8 referatów x 20 min. + 10 

min. dyskusji 
19.15  Kolacja 
20.00  Koncert 
Sobota 11.06.2011 
900 - 1300 Referaty 
1315  Obiad 
1500-1900 Referaty 
2000  Ognisko 
Niedziela  12.06.2011 
10 00  Msza św. Huberta 
11 30  Obrady 
  Podjęcie uchwały 
  Zamknięcie kongresu 



I Kongres Kultury Łowieckiej w Pszczynie 

55 





c) I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA  POŚWIĘCONA  
WSPÓLNOTOM KOMUNIKATYWNYM – WSPÓLNOTA MYŚLIWYCH, 
POZNAŃ 2010r 



5) Wykorzystywanie narad łowczych, prezesów kół i 
innych spotkań ogólnych myśliwych do zabierania 
głosu na temat kultury łowieckiej: 
• Informowanie o otwartych  imprezach kulturowych 

(wystawach, hubertusach, jubileuszach, targach 
myśliwskich, kongresach, konferencjach nauko-
wych, wskazywanie gdzie w Internecie takie 
informacje można znaleźć 

• Informowanie o nowych publikacjach łowieckich 
• Przypominanie o roli kultury łowieckiej w 

kształtowaniu wizerunku łowiectwa – podawać 
należy dobre przykłady z okręgu tym samym 
mobilizować inne koła. 
 



6) Udzielanie instruktażu kołom łowieckim w sprawach 
dotyczących kultury łowieckiej, w szczególności: 
Opracowywania (udostępniania) scenariuszy uroczystości: 
festynów, jubileuszy kół, wystaw, użycia sztandaru na różnych 
uroczystościach, wystaw wewnętrznych i otwartych – dla 
społeczeństwa, polowań z tradycjami, lekcji szkolnych i spotkań z 
młodzieżą,  bali charytatywnych, pogrzebu myśliwego, itp. i udział 
przedstawicieli komisji w tych przedsięwzięciach. 

Uwagi: 

1. współpraca z młodzieżą, lekcje edukacyjne, konkursy, 
wycieczki do MŁiJ, MŁ w Uzarzewie itp. – wykonawcza lub 
inspirująca rola komisji 

Mając sprawny obieg informacji możemy 
skutecznie komunikować się z kołami i 
myśliwymi 



Łowiec Polski – Ożywić pola – inspirująca rola 

Materiały edukacyjne do pobrania ze strony www 
http://www.ozywicpola.pl/szkoly2010.php 









„Grandel” 
w Pile 



„Grandel” 
w Pile 





Lekcje powinny być upoglądowione, młodzież musi być w nich aktywna 



KONKURSY 
a) Organizowane 

przez komisję  
na szczeblu 
okręgowym 

b) Organizowane 
przez KŁ – 
pomoc komisji 



7) Organizacja i poradnictwo w tworzeniu wystaw 
wewnętrznych i otwartych – dla społeczeństwa 

Przy organizowaniu wystaw wewnętrznych z udziałem myśliwych i 
ich rodzin oraz sympatyków łowiectwa możemy pokazywać niemal 
wszystko co dotyczy łowiectwa, łącznie ze scenami pokotu, 
trofeami,  polowaniami  – nawet z ograniczonym komentarzem 

Przy organizowaniu wystaw dla społeczeństwa wydźwięk wystawy 
musi być zupełnie inny, nastawiony na pokazywanie historii, 
tradycji, zwyczajów – słowem kultury łowieckiej. Trofea nie mogą 
być pierwszymi elementami rzucającymi się w oczy, winny stanowić 
tło wystawy. Najlepiej wystawę wykonać z elementami 
dynamicznymi – prezentacja multimedialna idąca „na okrągło”, 
udział sygnalistów, myśliwych komentujących zbiory, 
kolekcjonerów itp. 



Wystawy, czasem prezentacje zbiorów 

indywidualnych kolekcjonerów, organizujmy we 

współpracy z organizatorami imprez strzeleckich, 

kynologicznych, sokolniczych, samorządowych, 

muzycznych,  z nadleśnictwami, itp. oraz 

jubileuszy związkowych. 

 

Wystawy mają pokazywać dodatnie strony 

łowiectwa kulturowe i gospodarcze. Wystawy nie 

mogą przynosić skutków odwrotnych – 

dyskredytujących łowiectwo. A takie są 

ekspozycje, pokazywane przez nieświadomych 

tego myśliwych. 
 



ANTYWYSTAWA 



Wystawa kolekcjonerska w Sokołowie Małopolskim podczas Konkursu Wyżłów 



Wystawa kolekcjonerska podczas Hubertusa Spalskiego 



Zakończenie 
konkursu 
plastycznego z 
pokazem prac i 
nagrodzeniem 
laureatów 
podczas 
zawodów 
strzeleckich 

Małe wystawy podczas imprez lokalnych 



Bardzo dobre efekty dają wystawy długoterminowe (miesiąc, dwa) 
w miejscach odwiedzanych przez turystów i interesantów: muzeach, 
galeriach, instytucjach (poczta, centra handlowe) itp. 

Wystawy  długoterminowe na Zamkach w Dębnie i  w Niepołomicach i Muzeum 
im. Mazarakich w Chrzanowie 



Fragment kolejnej długoterminowej wystawy w Muzeum w Nieboro-
wie zorganizowanej przez Komisję Etyki,  Warszawskiej Okręgowej 
Rady Łowieckiej 



Cykliczne wystawy fotograficzne zdjęć Włodzimierza Puchalskiego w 
korytarzach przychodni specjalistycznych Polskiej Fundacji Europejskiej 
Szkoły Onkologii w Warszawie organizowane  przez Komisję Etyki, Tradycji i 
Promocji Łowiectwa Warszawskiej ORŁ. 



Wystawa 
preparatorstwa 

Wystawa 
pamiątek po 
Włodzimierzu 
Korsaku 

Małe 
ekspozycje 
tematyczne 



Wystawa w OKL w Gołuchowie 



Ważne jest też dokumentowanie imprez: 
• w czasopismach lokalnych i centralnych – o tym później 
• wykonanie folderu wystawy 
•  wybicie medalu, oznaki, plakietki, stempla okolicznościo-

wego, znaczka personalizowanego, karty pocztowej 
• zapis w kronice 
 

Pamiątki po imprezach myśliwskich 



Pamiątki po imprezach 
myśliwskich: 
• Karty, datowniki i znaczki 
• Foldery i katalogi 
wystaw w Uzarzewie i w 
Sandomierzu 



Ważne jest pokazywanie na wystawach 
historycznych łowieckich tradycji regionu i 
myśliwych z dużym dorobkiem kulturowym 
 

• wytworów sztuki ludowej o tematyce 
łowieckiej (Kurpie, Podkarpacie, Małopolska) 
 
• działań kół dla społeczności lokalnych 
(obiekty sakralne – kaplice, kapliczki, ołtarze) 



8) Utrwalanie łowieckiego dorobku regionu, okręgu,    
 koła  

• Kronika okręgu; 
• Kroniki kół – inspirująca rola komisji kultury poprzez 

organizowanie pokazów, konkursów kronik; 
• Monografie okręgu i kół łowieckich; 
• Sztandary okręgu i kół łowieckich 
• Czasopisma okręgowe; 
• Muzea okręgowe, izby tradycji, biblioteczki okręgowe; 
• Monografie (katalogi) obiektów, symboli, zabytków 

 









9. Poradnictwo i inspirowanie kół do fundacji sztandarów, oznak, 
kapliczek, siedzib i ich wyposażenia 

Naczelna Rada 
Łowiecka 
uchwałą z dnia 
16 grudnia 
2008 r. w 
uchwale 
wizualizacyjnej 
przyjęła 
regulamin 
sztandarowy. 



Regulamin sztandarowy 
• Sztandar łowiecki jest symbolem Polskiego Związku Łowieckiego oraz 

zrzeszonych w nim kół łowieckich i myśliwych. Stanowi najgodniejszy znak 
duchowej więzi, jedności i prawości polskiego łowiectwa, prezentowany w 
najważniejszych momentach i wydarzeniach w życiu Polskiego Związku 
Łowieckiego oraz w wystąpieniach zewnętrznych. Poprzez swą symbolikę 
wyraża szczytne wartości duchowe, ideowe i moralne polskiego łowiectwa 
oraz jego wielowiekowe tradycje, dobrze służące współczesnym celom. 
Symbolika ta i płynące z niej przesłania zobowiązują nas do poszanowania 
przyrody i etycznego wypełniania naszych myśliwskich powinności. Dlatego 
sztandarom swym powinniśmy okazywać należny im honor i szacunek w 
każdej sytuacji – nie tylko podczas oficjalnych ich prezentacji, ale także 
podczas transportu i przechowywania. 

  
• Sztandar powinni posiadać: 

 Polski Związek Łowiecki – jako zrzeszenie polskich myśliwych i kół łowieckich  
 Okręgi PZŁ  – jako okręgowe organy PZŁ  
 Koła Łowieckie – jako podstawowe ogniwo Polskiego Związku Łowieckiego 
 

• Podstawę prawną do posiadania i używania sztandaru stanowi zapis Statutu 
Polskiego Związku Łowieckiego : Dział I, Rozdział I § 4 i Rozdział VIII oddz. 1 - 
§ 33     

  



Komisja Informacji, 
etyki … w Krośnie 

ORŁ w Elblągu 
Wydawnictwo GRANDEL 
w Pile 
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Kapliczki św. Huberta w Rudce , Porytym i w okolicy Łomży 
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Muzeum Okręgowe w Lublinie 



Komisja Kultury może być organizatorem lub inspiratorem spotkań 
seniorów łowiectwa – spotkanie Klubu Seniora w Lublinie  



Izba Tradycji (Muzeum) w Zamościu 
Przekazywanie grafik przez J. Garbacza 



BIBLIOTEKA GŁÓWNA POLSKIEGO ZWIAZKU ŁOWIECKIEGO 



Izba Tradycji Najstarszego 
KŁ w Polsce - 
Towarzystwa Myśliwych 
w Rzeszowie 



10. Poradnictwo i inspirowanie myśliwych do kolekcjonerstwa, 
tworzenia izb myśliwskich oraz wpajanie zasad poszanowania 
trofeów  
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Fotografia 
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11. Pomoc, bądź udział w organizowanych jubileuszach 
okręgowych, festynach samorządowych, spotkaniach 
hubertowskich itp.  

Duże imprezy organizowane z samorządami dają szczególnie 
korzystne warunki do prezentacji kultury łowieckiej poprzez: 
• Organizowanie wystaw 
• Prezentację kuchni myśliwskiej 
• Prezentację strojów, sztandarów, 
• Prezentację muzyki myśliwskiej 
• Tradycji i zwyczajów, w tym kultu hubertowskiego 
• Pokazy sokolnicze, kynologioczne, wabienia itp. 
• Rozmowy z uczestnikami – niemyśliwymi 
• Organizowanie konkursów dla dzieci i dorosłych 

 
 
 



Darz Bór  w Połczynie Zdroju 



Rykowisko Galicyjskie w Zagórzu 

Gala Myśliwska Krasiczyn 
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http://www.zagorz.pl/gfx/aktualnosci/rykowisko/300.html
http://www.zagorz.pl/gfx/aktualnosci/rykowisko/426.html
http://www.krasiczyn.com.pl/images/galerie/original/20050920_9.jpg
http://www.krasiczyn.com.pl/images/galerie/original/20050920_10.jpg


LUBELSKIE  SPOTKANIA  Z  TRADYCJĄ  I  KULTURĄ  ŁOWIECKĄ W ZWIERZYŃCU 
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PISZ 





MAJOWE KOZIOŁKI 
W TYMOWEJ 



Międzynarodowe Festiwale Łowieckie w Leżajsku – obecnie nie odbywają się 



I Festiwal 
kulinarny 
potraw z 
dziczyzny 
JURKÓW 

Coraz częściej 
imprezy myśliwskie 
organizowane są w 
małych 
miejscowościach 



KLUBY DZIAŁĄJĄCE W POLSKIM ZWIĄZKU ŁOWIECKIM 
 – możliwości współpracy z komisjami kultury 

Klub Sygnalistów Polskiego Związku Łowieckiego 
http://www.muzyka.mysliwska.pl/2004/ 

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ 
http://www.trofeamysliwskie.pl/index.php 
http://www.trofeamysliwskie.pl/index.php?pid
m=90&subsite=1&scheme=art 

Klub Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej 
http://www.jezyklowiecki-klub.pl/ 

Gniazdo Sokolników 
http://www.gniazdosokolnikow.pl/ 

Klub Wabienia Jeleni 

http://www.muzyka.mysliwska.pl/2004/
http://www.muzyka.mysliwska.pl/2004/
http://www.trofeamysliwskie.pl/index.php
http://www.trofeamysliwskie.pl/index.php?pidm=90&subsite=1&scheme=art
http://www.trofeamysliwskie.pl/index.php?pidm=90&subsite=1&scheme=art
http://www.jezyklowiecki-klub.pl/
http://www.jezyklowiecki-klub.pl/
http://www.jezyklowiecki-klub.pl/
http://www.gniazdosokolnikow.pl/








Muzyka myśliwska na płytach DVD 



Festiwal Muz. Myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi 

Konkurs sygnalistów w Radzyminie 
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http://muzyka.mysliwska.pl/2004/index.php?dz=4&i1=78&i2=7&nazwa=R001-029_12.JPG&count=11
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Oddziały Klubu Kolekcjonera i 
Kultury Łowieckiej PZŁ 

Wystawa klubowa na EXPO 2009 







Podstawowa literatura dotycząca etyki i tradycji  





Prośba do przewodniczących komisji kultury łowieckiej 

1) W celu opublikowania ważniejszych regionalnych imprez 
kultury łowieckiej ( tak jak robią to sygnaliści, kynolodzy,  
strzelcy) prosimy o coroczne nadsyłanie terminarza imprez – 
do końca lutego - w celu opublikowania w Łowcu Polskim, 
na stronie PZŁ i innych stronach internetowych. 

2) Nadsyłanie do Kultury Łowieckiej artykułów dotyczących 
Kultury Łowieckiej – zabytki kultury, sylwetki kolekcjonerów, 
cymelia kolekcjonerskie, zbiory i zabytki w zamkach, 
dworach, kościołach, prezentacje wydawnictw regionalnych 
itp. (sprawozdań z imprez zamieszczanych w prasie 
łowieckiej nie publikujemy) 
 


