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Od autora

Dlaczego kolekcjonuję? Odpowiedź na to pytanie 
nie powinna sprawiać doświadczonemu kolekcjone-
rowi większych problemów, wydaje mi się, że jest 
prosta. Fascynuję się historią i kulturą łowiecką od 
kilkudziesięciu lat, śledzę informacje z tych dzie-
dzin zawarte we wszelkich dostępnych mi źródłach, 
przyswajam je i staram się upowszechniać w pra-
sie, literaturze myśliwskiej, na stronie internetowej 

www.klulturalowiecka.pl, podczas konferencji i kongresów łowieckich. 
Podstawowym źródłem informacji z interesującej mnie dziedziny – filateli-

styki i literatury łowieckiej, są: prasa, specjalistyczne katalogi filatelistyczne, 
przewodniki muzealne, katalogi aukcyjne, fachowo opracowane katalogi wy-
staw, internet i wiele innych źródeł znajdujących się w muzeach, bibliotekach, 
u kolekcjonerów i w archiwach państwowych.

Z przeprowadzonych przez teoretyków i praktyków – kolekcjonerów badań 
na temat celów kolekcjonowania, które starałem się zebrać i pogrupować, wy-
brałbym, poza tradycją rodzinną, zdecydowanie te wątki, dzięki którym, po-
przez przebywanie w świecie znaków pocztowych i książek pogłębia się moja 
integracja ze światem kultury łowieckiej. Oprócz przyjemności intelektualnej, 
odprężenia, oderwania się od rzeczywistości, czerpię radość ze zdobywania 
wiedzy służącej licznym celom: ilustrowania książek i artykułów obrazami 
zamieszczonymi na znakach pocztowych, ukazywania przebogatego dorobku 
kulturowego inspirowanego łowiectwem i światem przyrody na eksponatach 
filatelistycznych prezentowanych podczas wystaw organizowanych przez klub 
kolekcjonera wystawach. 

Kolekcjonerstwo, nie tylko filatelistyczne, wykracza poza bierne zbieranie 
i daje możliwości dokumentowania filatelistycznego ważnych wydarzeń orga-
nizacyjnych, głównie jubileuszy, kongresów, zjazdów i wystaw.
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Filateliści zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim z powodzeniem czy-
nią to od wielu lat. Na ich wniosek Poczta Polska wyemitowała kilka serii 
znaczków o tematyce łowieckiej oraz całostki pocztowe z okazji 50 i 75 -lecia 
związku. Istotnymi walorami filatelistycznymi o zasięgu krajowym i między-
narodowym, poza znaczkami, są ściśle łowieckie datowniki okolicznościowe. 
Wydano też kilkadziesiąt kart beznominałowych i ponad 100 wzorów znacz-
ków spersonalizowanych. Filatelistyczny dorobek popularyzujący łowiectwo 
jest więc niebagatelny. Podobne sukcesy odnoszą faleryści, bibliofile, ekslibri-
siści i inni pasjonaci łowieckiej kultury.

Pozytywnym efektem ubocznym kolekcjonowania jest też możliwość spo-
tykania się z myśliwymi, członkami Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 
PZŁ, którzy rozmowy o polowaniach uważają za drugorzędne.

Niniejsza publikacja jest pracą napisaną „przy okazji”, z materiałów zbie-
ranych do monografii przygotowywanej z okazji 50-lecia Klubu Kolekcjonera 
i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz konferencji o kolekcjonerstwie i wystawien-
nictwie, jaka planowana jest w Kościanie z okazji 150-lecia pierwszej potwier-
dzonej wystawy łowieckiej w Polsce, mającej miejsce również w Kościanie,  
w ramach Wystawy Przemysłowo-Rolniczej w 1870 r.

Treść niniejszej książki jest znacznie rozbudowanym i wzbogaconym 
ikonograficznie rozdziałem planowanej publikacji pokonferencyjnej, pod re-
dakcją prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza, przewodniczącego Komisji 
Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej i pomysłodawcy imprezy.

Mam nadzieję, że niniejsze opracowanie zainteresuje myśliwych, hobby-
stów w szczególności i zmotywuje ich do kolekcjonerstwa, na które nigdy 
nie jest za późno, a profesjonalistów do wznoszenia się na kolejne poziomy 
zaawansowanego zbieractwa.

Dziękuję prof. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi i Piotrowi Załęskiemu za 
wsparcie i cenne uwagi. 

Darzbór!

Krzysztof Mielnikiewicz
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1.  Motywy zbierania i społeczna ocena kolekcjonerów

Jest w naturze człowieka potrzeba bliskiego i permanentnego kontaktu 
z obiektami, które są źródłem fascynacji, konkretną dziedziną otaczają-
cego nas wszechświata i są niezbędne do realizacji własnych zaintereso-

wań. Trzeba więc przedmioty te kupić, wymienić, otrzymać w prezencie. Są to 
najprostsze sposoby budowania kolekcji. 

Czytając prace kolekcjonerów, badaczy tematu, psychologów zajmują-
cych się zainteresowaniami człowieka zauważamy, że problem jest bardziej 
złożony, że zbieraczowi przyświecają liczne cele, a on sam motywowany jest 
do kolekcjonowania wieloma pobudkami (Ryszkiewicz 1981, Cabanne 1987,  
Pomian 2015). Na pytanie, dlaczego kolekcjonujemy, odpowiedzi podanych 
naukowcom w ankietach jest wiele:
• osiągnięcie wiedzy eksperckiej z danej dziedziny zainteresowań, a przez to 

szacunek i poważanie w środowisku zawodowym, klubowym w społeczno-
ści lokalnej,

• wykorzystanie wiedzy kolekcjonerskiej do studiowania, publikowania, ro-
bienia kariery naukowej i wybicie się ponad przeciętność,

• wykorzystywanie posiadanych okazów do ilustrowania procesów dydak-
tycznych na uczelniach, w szkole, na kursach i prelekcjach,

• zainteresowanie światem, pragnienie poznania rządzących nim praw,
• tworzenie własnej tożsamości,
• potrzeba mecenatu, a więc potrzeba troszczenia się i opiekowania istnieją-

cymi i powstającymi dziełami sztuki oraz artystami, potrzeba fundowania 
dzieł sztuki państwu, muzeom i instytucjom kultury,

• aspekt patriotyczny, dający poczucie dumy narodowej, troska o przetrwanie 
i ochronę zabytków sztuki,

• czysta chęć posiadania przedmiotów, których nie mają inni, potrzeba eks-
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ponowania ich i chwalenia się nimi, imponowania, by mieć poczucie wła-
dzy, wyższości, panowania nad otoczeniem,

• rywalizacja między zbieraczami o palmę pierwszeństwa w świecie kolek-
cjonerskim, nierzadko związana ze snobizmem,

• zapewnienie sobie „życia po życiu”, czyli pamięci o ich właścicielu,
• lokatę kapitału lub jego pomnażanie,
• przyjemność, odprężenie, oderwanie się od szarej rzeczywistości, odreago-

wanie codzienności, gdyż obcowanie z ulubionymi przedmiotami może da-
wać siłę napędową dobrego samopoczucia i przyjemności intelektualnej,

• możliwość emigrowania wewnętrznego w przestrzeń, która w zależności 
od posiadanej wiedzy i fantazji, zapewnia komfort psychiczny, oderwanie 
się od szalonej codzienności,

• doznawanie emocji wywołanych procesami (tropienie, badanie auten-
tyczności obiektu, przydatności w zbiorze, ocenie wartości, negocjacjami 
cenowymi lub licytacją), efektem których jest kolekcjonerski sukces lub 
porażka,

• zapewnienie poczucia komfortu poprzez tworzenie przestrzeni pozbawio-
nej tandetności, unikanie życia w powszechnym standardzie, potrzeba 
porządkowania przestrzeni życiowej wokół siebie wg własnych, często 
historyczno-rodzinnych gustów i tradycji,

• ze względów terapeutycznych,
• wskutek naśladownictwa,
• kontynuacja budowy kolekcji odziedziczonej po przodkach.

Motywacje kolekcjonerskie były i są zróżnicowane, zależą od wielu czyn-
ników – między innymi od wychowania, wykształcenia, zainteresowań, cie-
kawości świata, czy też indywidualnych cech zbieracza, np. kompleksów. 
Nie bez znaczenia pozostawały tradycje rodzinne, odbyte podróże, uleganie 
modzie, a nawet przypadki losowe.

Tak szeroki zbiór motywów uzasadniających zbieractwo i kolekcjonerstwo 
narzuca kolejne pytania, jacy są kolekcjonerzy? Które motywy przeważają 
w świetle badań historyków kultury, psychologów, psychiatrów i kryminolo-
gów? Jakie jest znaczenie kolekcji w aspekcie kulturowym, ekonomicznym, 
społecznym?
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Specjaliści wyrażają przekonanie, że trudne jest wyodrębnienie poszczegól-
nych pobudek kolekcjonowania, bo też wątpliwe jest, aby o takiej działalności 
mogła decydować jedna wyizolowana przesłanka. Liczba czynników psycho-
logicznych bywa zwykle większa niż jeden. Zważywszy, że mogą mieć one cha-
rakter zarówno świadomy, jak i podświadomy, raczej nie określimy również 
obiektywnie tego jednego, najważniejszego dla danego kolekcjonera źródła 
jego pasji (Kruszewski 2017: 74).

Kolekcjoner bardzo pragnie mieć wymarzone przedmioty, a najlepiej 
wszystko co wiąże się z jego pasją. Krzysztof Pomian uważa, że wybitni ko-
lekcjonerzy tworzyli unikalne kolekcje z różnych pobudek, przede wszystkim 
jednak – dla własnej przyjemności, dla możliwości codziennego obcowania 
z dziełami sztuki, oglądania ich, pokazywania ich innym, rozmawiania o nich, 
słowem – dla nawiązania z nimi tego osobistego, intymnego stosunku, na który 
pozwala tylko posiadanie dzieł u siebie. Nie ulega kwestii, że ważnym skład-
nikiem przyjemności posiadania dzieł jest podziw, jaki budzą one u innych 
osób swym pięknem, swą rzadkością, niezwykłością wykonania czy materiału, 
i splendor, jaki z tego tytułu spływa na ich właściciela, zyskując mu opinię 
znawcy czy wyroczni w kwestiach smaku artystycznego (Miliszkiewicz 2015: 
40). 

Wedug Franklina Roosevelta, prezydenta USA, zapalonego filatelisty 
w kolekcjonerstwie najlepszym jest to, że entuzjazm ujawniony w młodości 
wzrasta wraz z upływem lat. Kolekcjonerstwo rozprasza nudę, powiększa 
widzenie świata, rozszerza naszą wiedzę i niezliczonymi drogami wzbogaca 
nasze życie i daje lepszych obywateli. Karol Čapek twierdził, że kolekcja 
przedmiotów to nie tylko sprawa instynktu posiadania, to jest wieczna 
przygoda; człowiek z jakimś drżeniem dotyka cząstki dawnych epok, po prostu 
nawiązuje z tymi czasami i ludźmi w nich żyjącymi jakby osobisty i serdeczny 
kontakt (Goszczyński 1990: 22).

Albert C. Barnes, mimo swej ekscentryczności pisał, że Jeśli kolekcjoner-
stwo uprawia się w sposób właściwy, może się ono stać niemal twórczą dzia-
łalnością.1  Werner Muensterberger zbieranie nazwał „nieposkromioną pasją” 

1 https://www.rp.pl/artykul/706902-Albert-C--Barnes---kolekcjoner.html
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(Przebudźcie się! 2004). Dodał, że wcale jednak nie musi ono być nieposkro-
mione. Jeśli przyznamy mu w swym życiu odpowiednie miejsce, zachowując 
przy tym równowagę i umiar, może się stać odprężającym, przyjemnym, a na-
wet pouczającym hobby. Kim Herzinger wręcz utożsamia kolekcjonerstwo 
z pasją. Kolekcjonowanie, jak większość pasji, ma możliwość przeniesienia 
kolekcjonera na chwilę do innego świata. Gdybym mógł stwierdzić, dlaczego 
pasja pozwala nam zasiedlać inne światy, zaprzestałbym kolekcjonowania2 
(Siuda 2009). 

Kolekcjonerstwo rozwija w ludziach systematyczność, upór w dążeniu do 
osiągania zamierzonych celów, dbałość, cierpliwość, wytrwałość, zapał i spryt 
w wynajdowaniu źródeł zaspokajania swych pasji, wyrabia, wg prof. Piotra 
Hübnera3, nadzwyczajną spostrzegawczość oraz umiejętność analizy wzorów 
graficznych, tekstów, liternictwa i podpisów (...) uczy zamiłowania do porząd-
ku i klasyfikacji. Stanowi więc bardzo korzystne uzupełnienie kształcenia umie-
jętności analizy. Kolekcjonerstwo jest czymś zupełnie przeciwnym od chaosu, 
który napotykamy w codziennej rzeczywistości.

Bodźce kolekcjonowania leżą zapewne w osobowości człowieka. Tomasz 
Kruszewski jest zdania, że podstawowe jego motywy określają osobowości 
„od-społeczna” lub „do-społeczna”. Można więc wypunktowanym wcześniej 
pobudkom przyporządkować określone bodźce. Dla kolekcjonera o osobowo-
ści „od-społecznej” kolekcja stanowi środek do eksponowania własnej osoby 
i budowania własnej tożsamości, osiągania partykularnych korzyści, domino-
wania w środowisku (Kruszewski 2017: 72). 

Na drugim biegunie znajdują się kolekcjonerzy o osobowości „do-spo-
łecznej”, których kolekcje są użyteczne dla społeczeństwa. Pracują dla celów 
poznawczych, naukowych, dydaktycznych, a wybrane tematyczne artefakty 
popularyzowane w literaturze, prasie na wystawach z okazji uroczystości, 
rocznic. Kolekcjonerzy są otwarci na współpracę z instytucjami, wymianę, 
mecenat, uczestnictwo w grupach zainteresowań (klubach, towarzystwach). 
Niektórzy kolekcjonerzy tej kategorii kierują się pobudkami patriotycznymi, 
a ich działalność wystawiennicza i popularyzatorska stanowi o kulturotwór-

2 http://www.piotrsiuda.pl/2009/10/dlaczego-ludzie-kolekcjonuja.html
3 http://www.czajkus.com/Artykuly/Wywiad.htm.
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czej roli kolekcjonerstwa. Jest też znaczna grupa kolekcjonerów o osobowości 
„do-społecznej” dbających przy okazji o eksponowanie własnej osoby i osią-
gane mniejszych lub większych korzyści. 

Skrajnie oceniano kolekcjonerstwo, osobowości i postawy kolekcjonerów 
na przestrzeni wieków. Pierre Cabanne przytacza opinie psychologów i psy-
chiatrów, z których można wyciągnąć wnioski, że kolekcjoner jest człowie-
kiem chorym, owładniętym silnymi dziedzicznymi lub nabytymi natręctwami 
prowadzącymi do niecodziennych i ekstrawaganckich zachowań. W XVII w. 
uważano, że na zarażanie się kolekcjonerskim bakcylem podatni są ludzie 
z kompleksami (niscy, grubi, brzydcy, nieżonaci, z mniejszości narodowych 
itp.), a posiadane zbiory podnoszą ich rangę, dodają im znaczenia ,wyróżniają 
ich spośród innych (Cabanne 1978: 10). Twierdzono, że u niektórych zbiera-
czy kolekcjonerstwo zabija moralność. Wówczas łatwo stają się złodziejami 
i oszustami, mordercami i hienami cmentarnymi, osobnikami z zaburzeniami 
psychicznymi, podobnymi do narkomanów, hazardzistów i alkoholików. 
Kupując przedmioty niewiadomego pochodzenia, kolekcjonerzy nie kradną 
ale zachęcają, czasami nakłaniają do kradzieży zabytków z muzeów, bibliotek, 
kolekcji prywatnych. Archeolog C. Renfrew stwierdza wprost: nieuniknionym 
skutkiem kupowania zabytków starożytnych bez określonej proweniencji jest 
finansowanie ciągłego rabunku tych zabytków (Kowalski 2015: 204). 

Dla zdobycia wymarzonego przedmiotu gotowi są do oszustw, kradzieży, 
poniżania bliskich. A. Ryszkiewicz pisze, że przed pasją kolekcjonera ustępują 
na drugi plan obowiązki, nawet w stosunku do najbliższych, rzeczy zajmują 
miejsce przed ludźmi co może być bardzo przykre, czy nawet zgubne, toteż 
piętnowanie jest przez moralistów jako bałwochwalstwo lub fetyszyzm. Każda 
bowiem pasja może wejść w kolizję z prawami moralnymi i normami społecz-
nymi, a nie zawsze tzw. hamulce moralne okazują się silniejsze od pożądania. 
Więc ten, podkreślam najcenniejszy typ kolekcjonera rozpatrywany bywał tak-
że przez psychologów, psychoanalityków i psychiatrów jako rodzaj odstępstwa 
od normy, swoistego rodzaju zaburzenie psychiczne (Ryszkiewicz 1981: 7).

Piotr Hübner wspomina, że w środowisku kolekcjonerów krążą opowieści 
o związanych z pasją odchyleniach od normy, często na pograniczu choroby 
psychicznej. Pojawiają się ludzie, którzy nabawiają się obsesji, że ktoś chce im 
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zabrać zbiór lub tacy, którzy nie chcą z nikim wymieniać tzw. dubletów, aby 
nie ułatwiać innym zdobycia konkurencyjnego miejsca. Wielcy kolekcjonerzy 
są czasami ludźmi bardzo trudnymi psychicznie. Nie chodzi tu tylko o odstęp-
stwo od normy, ale o taki stopień uciążliwości dla otoczenia, który powoduje, 
że dany człowiek jest społecznie nieakceptowany. Najdalej idący przykład to 
kradzież zbioru. Przez niektórych kolekcjonerów jest to traktowane jako do-
wód najwyższej miłości i pasji (Kieraciński b.r., nlb.). 

Literatura podaje wiele przykładów ekscentrycznych, czasem chorobli-
wych, zachowań kolekcjonerów. Pierre Cabanne w „Wielkich kolekcjonerach” 
wymienia z nazwiska zbieraczy o ekscentrycznych i kryminalnych zachowa-
niach. Byli wśród nich Edmonds de Goncourt, który po śmierci kazał zlicyto-
wać przedmioty aby nie dopuścić, jak napisał w testamencie, by rozkosz, jaką 
sprawiało mu kupno każdego z nich była również udziałem tego, kto okazałby 
się spadkobiercą moich namiętności, inni wydziedziczali bez powodów swych 
najbliższych, jako niegodnych posiadania dzieł sztuki zgromadzonych przez 
właściciela. Amerykański kolekcjoner Albert C. Barnes po śmierci nakazał 
ukryć kolekcję przed światem. Za życia swoje obrazy udostępniał dzieciom 
i czarnoskórym których oczy są jeszcze zbyt czyste by mogły zbrukać moje ob-
razy. Cesarz Rudolf II Habsburg, który wydawał na zakup obrazów, bibelotów, 
relikwii, naturaliów i innych osobliwości tyle co na zbrojenia, oglądał przed-
mioty swej przeogromnej kolekcji w Gabinetach Cudów ze względów terapeu-
tycznych. Cesarz w środku nocy, by rozwiać koszmary, udaje się do Gabinetu 
Cudów, przygląda się szlachetnym kamieniom, słynnym czeskim kryształom, 
kartkuje inkunabuły, podziwia klejnoty, kielichy z pozłacanego srebra i agatu, 
głaszcze posążki, opiera rozpalone czoło o ich marmurowe kolana, przykłada 
do nich usta – i zapomina o otaczającym świecie przemocy i krwi. Chciałby, 
aby cały świat był świątynią poświęconą nauce i sztuce (Nowak 2016: 34). 
Rudolfa II nie ominęły jednak problemy natury psychicznej, ukrywał niektó-
re cenne przedmioty przed innymi, posuwając się aż do ich zamurowywania 
i zakopywania . Byli też kolekcjonerzy, którzy zakupionych przedmiotów nie 
rozpakowywali, gromadzili je w piwnicach zamkowych. Inni nigdy nie dzie-
lili się ze swoją wiedzą i tajnikami warsztatu zbieracza z powodu konkuren-
cyjności lub zazdrości. W Polsce negatywny obraz „kolekcjonera maniaka” 
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lekceważącego autorytety czy wręcz zasady współżycia społecznego – okazał 
się niezwykle trwały; nakreślony w polskiej publicystyce początków XX wieku 
był powielany w następnych dekadach (Kluczewska-Wójcik 2015: 19-39).

Wraz ze zmianą mentalności ludzkiej i rzeczywistości, w której funkcjonują 
kolekcjonerzy, zwłaszcza w dobie internetu, dającego możliwość szybkiej 
wymiany informacji, czynnego uczestnictwa w wirtualnych aukcjach kolek-
cjonerskich w oparciu o łatwo dostępne katalogi aukcyjne, w dobie łatwości 
przemieszczania się po świecie zmienia się podejście do kolekcjonerstwa 
i ocena samych kolekcjonerów. 

Kolekcjonerstwo i kolekcjonerzy generalnie kojarzą się dzisiaj bardzo 
pozytywnie, coraz lepszą opinię i uznanie społeczne zyskiwali powoli, ale 
systematycznie dopiero w XX wieku. Zaczęto nazywać ich „soczewkami 
swoich epok, centralnymi postaciami kultury”, „mecenasami sztuki”, „ar-
tystami odkrywającymi dzieła sztuki”, „wielkimi kolekcjonerami”. Upublicz-
niając swoje kolekcje, opisując w literaturze fachowej lub profesjonalnie 
opracowanych katalogach swoje zbiory lub poszczególne przedmioty, uczest-
nicząc w wystawach udowadniają, że działają racjonalnie, przyświeca im jakaś 
idea, że związek między nim a kolekcją jest twórczy, a kolekcja jest użyteczna 
dla posiadacza i określonych grup społecznych. Większość współczesnych 
kolekcjonerów wyszła z mroku gabinetów i skarbców. Coraz częściej pre-
zentowane są sylwetki kolekcjonerów w prasie i telewizji, właściciele 
kolekcji uczestniczą w wernisażach, aukcjach, spotkaniach z publicznością. 
Kolekcjoner i odbiorca sztuki zyskali rangę społeczną, stali się szanowanymi 
twórcami i odbiorcami kultury. Szczególne uznanie zyskali kolekcjonerzy 
– mecenasi, który zapisując kolekcję krajowi, rodzinnemu miastu, instytucji, 
stają się „budowniczymi ich wielkości kulturowej”, utrwalając lub zyskując 
przy tym sławę. W wielu krajach kolekcjonera uważa się za potencjalnego 
dobroczyńcę, który sprowadza do swego kraju dzieła sztuki lub pamiątki 
przeszłości i który może sprawić, by w nim pozostały, który inaczej mówiąc 
może obdarzyć własny kraj instytucją zarazem wychowującą i twórczą, jako 
że każde lub prawie każde muzeum staje się jednocześnie biblioteką, miejscem 
wystaw, projekcji, wykładów, ośrodkiem wydawniczym, terenem spotkań i od-
nawiania się tkanki społecznej (Pomian 2012).
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Na pozytywny wizerunek kolekcjonerów ma niewątpliwie posiadana przez 
nich wiedza związana z tematyką kolekcji. Aby sprostać twierdzeniu filo-
zofa, teoretyka kultury Waltera Benjamina, że kolekcjoner to fizjonomista 
przedmiotu, tłumacz jego historii trzeba wieloletniego dokształcania, stu-
diowania rozproszonej prasy i literatury historycznej, spędzania wielu godzin 
na stronach internetowych muzeów i instytucji kultury. 

Za przedmiotami kryją się pewne wydarzenia, pewien świat, który, zdarza 
się, już nie istnieje? Kolekcjonerzy najczęściej zbierają rzeczy, ale za daną 
rzeczą kryje się jej wartość niematerialna, kulturowa. W socjologii określa 
się to mianem wartości symbolicznej. Przedmioty w kolekcji stanowią rodzaj 
znaku, czy symbolu w stosunku do jakiegoś abstraktu. Tym abstraktem jest 
najczęściej wyspecjalizowana wiedza. Jeśli ktoś jest numizmatykiem, to nie 
tylko kolekcjonuje pieniądz jako kawałek metalu, ale wszystko to, co się z tą 
monetą wiąże. On nie tyle widzi stop metalu, co wartość kulturową. Widzi 
człowieka (Kieraciński b.r., nlb.).

Prawie wszystkie zbiory stanowią ważny materiał badawczy dla naukow-
ców z najróżniejszych dziedzin życia, przede wszystkim dla historyków. Na 
pytanie – po co komu kolekcja drutu kolczastego? Kolekcjoner odpowiada: 
można zbadać skład chemiczny i rodzaj materiału (żelaza, stali) wytapianego 
w różnych wiekach, ukształtowania splotu i technologii jego wykonania, ro-
dzajów obróbki plastycznej materiału itp. informacji. Drut kolczasty zebrany 
w różnych wiekach, starodruki, literatura, medale i odznaki, karty pocztowe 
zawierają bogaty materiał badawczy, a wybitni kolekcjonerzy posiadają wie-
dzę historyczną dorównującą naukowcom. Kolekcjonerstwo można w pełni 
uznać za naukę pomocniczą historii.

Niestety wiedza zawarta w kolekcjach jest często zmarnowana, zatracona. 
Zainteresowanie środowisk naukowych kolekcjami, podjęcie badań nauko-
wych przy współudziale kolekcjonerów, mogłoby wzbogacić wiedzę z wielu 
dziedzin kultury materialnej.

Janusz Miliszkiewicz podaje przykłady przeradzania się pasji kolekcjo-
nerskiej w pasję naukową, pisze że Długo można wyliczać odkrycia kolek-
cjonerów, którzy lepiej niż historycy sztuki określali autorstwo dzieł lub ich 
proweniencje. Paweł Banaś nie napisałby tylu cennych książek o secesji, gdyby 
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wcześniej nie był kolekcjonerem. Monumentalne dzieło Romana Aftanazego 
„Dzieje rezydencji na Kresach” powstało niewątpliwie dzięki kolekcjonerskiej 
pasji autora, który ze znawstwem zbiera nie tylko archiwalia. Stanisław Jor-
danowski nie napisałby „Vademecum malarstwa polskiego w USA”, gdyby 
najpierw nie był kolekcjonerem (Miliszkiewicz 2007: 10). Kpt. Józef Włady-
sław Kobylański nie napisałby kilkudziesięciu książek i kilkuset artykułów 
prasowych dotyczących łowieckiej kultury, gdyby nie gruntowna wiedza na-
byta podczas studiowania imponującego zbioru książek i starodruków, gdyby 
nie zgłębiał historii powstania oznak i medali, jakie zgromadził w okresie 
międzywojennym. Prof. Witołdowi Ziembickiemu działalność publicystyczną 
dotyczącą historii łowiectwa i medycyny ułatwiał zgromadzony księgozbiór 
liczący ponad 15000 tomów.

C. Spitzweg, „Mól książkowy”, 1850 (Wikipedia)
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Ciekawy, usystematyzowany terminologicznie i historycznie opis po-
jęć związanych z kolekcjonerstwem oraz wątków kolekcjonerskich 
w polskiej literaturze rzeczowo przedstawiła Agnieszka Kluczewska-

Wójcik: „Kolekcjoner” i „kolekcjonerstwo” to terminy, które w Polsce weszły 
w użycie stosunkowo późno, jako zapożyczenia z języka francuskiego. Pierw-
szą nowoczesną definicję kolekcji (collection, z łacińskiego collectio) podał 
w 1869 roku Pierre Larousse w IV tomie Grand Dictionnaire Universel du XIX 
siecle. Określenie „kolekcjoner” (collectionneur) pojawiło się natomiast, na 
miejsce używanych wcześniej pojęć curieux, collecteur, w siódmym wydaniu 
Dictionnaire de 1’Academie francaise z 1879 roku. Kolekcjoner – w nowym 
już rozumieniu – różni się od amatora sztuki (amateur d’art) tym, że poszu-

2.  Kolekcjonerstwo i kolekcjonerzy w nazewnictwie

Studyjny portret antykwariusza, fot. z lat 60. XIX 
wieku, Galeria Bassenge (Wikipedia)

„Antykwariusz”, rys. W. Zamariew, 1891,
„Kultura Łowiecka” 2009, 54: 26
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kuje nie jednego pięknego przedmiotu, ale stara się zgromadzić ich serię. (...) 
W Polsce terminologię związaną z kolekcjonerstwem jako pierwszy uwzględnił 
Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego w wydaniu z lat 1854-
1860 (Kluczewska-Wójcik 2015: 20). 

Linde hasło „antykwaryusz, antykwarz” – biegły w starożytnościach, sta-
rożytnik, odkrywa tajemnice wieków, tłumaczy je i światłem erudycyi oświeca 
ciemne ich pamiątki. U Niemców handlarz starzyzny, starzyźnik – podaje już 
w I wydaniu słownika z 1807 r. (Słownik 1807, A: 20). W wydaniu II wpro-
wadza słowo „kolekcya”, czyli zbiór. Warto zauważyć, że w definicji Lindego 
pojawia się pierwiastek naukowo-badawczy, który czyni z antykwariusza nie 
tylko zbieracza czy kupca, ale też historyka i popularyzatora wiedzy, a więc 
kolekcjonera we współczesnym rozumieniu. Kolejne hasła związane z kolek-
cjonerstwem znajdujemy w „Słowniku języka polskiego” pod redakcją Jana 
Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwieckiego opracowanym 
w latach 1900-1927 (Słownik 1900). Tutaj „Kolekcja” oznacza „zbiór, asorty-
ment, komplet starych monet, marek, minerałów (z łac. Collectio)”, obok niej 
pojawia się „Kolekcjomania, kolekcjonarstwo, jako manja tworzenia kolekcji, 
zbierania” (Kluczewska-Wójcik 2015: 22).

Autorzy przy haśle „kolekcjonować” podali cytat z prac prof. Władysława 
Smoleńskiego kolekcjonował i badał florę litewską podkreślając związek ko-
lekcjonerstwa z nauką. 

W Ilustrowanej Encyklopedii Trzaski, Ewerta i Michalskiego podana jest 
rozszerzona, z rysem historycznym, definicja kolekcjonerstwa, jako: na-
miętność lub umiejętność zbierania przedmiotów jednego rodzaju, mających 
szczególną wartość. Kolekcjonerstwo artystyczne dotyczy zbiorów dzieł sztuki: 
obrazów, rzeźb, naczyń, wyrobów ceramicznych, broni ozdobnej, tkanin, wyro-
bów jubilerskich, medali itp. (Ilustrowana encyklopedia 1925: 985-986).

Wg Andrzeja Ryszkiewicza: Kolekcjonerstwo to świadome gromadzenie 
przedmiotów (przede wszystkim dzieł sztuki) o ściśle ustalonym zakresie me-
rytorycznym, chronologicznym lub topograficznym (Słownik 2003: 192). Po-
dobną definicję podają słowniki języka polskiego: ...kolekcjonowanie polega 
na zbieraniu przedmiotów jednego rodzaju, według określonych kryteriów, 
tworząc kolekcję (Uniwersalny 1996: 159) i ... kolekcjonerstwo to gromadze-
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nie przedmiotów jednego rodzaju (np. dzieł sztuki, pamiątek historycznych, 
zabytków kultury, okazów przyrody), wg określonych kryteriów; zbieractwo 
(Słownik 1978: 956).

Stanisław Lorenc definiuje kolekcjonerstwo jako zbieractwo, gromadze-
nie dzieł sztuki, pamiątek historycznych, archiwaliów, zabytków kultury ma-
terialnej, materiałów naukowych, okazów przyrody, przedmiotów rzadkich 
i ciekawych przez instytucje publiczne (głównie muzea, biblioteki, archiwa, 
uniwersytety) oraz osoby prywatne (Wielka Encyklopedia 1970: 707). W dal-
szej części objaśnia, wpisując się w przyjęty ówcześnie socjalistyczny nurt 
propagandowy, że polskie kolekcjonerstwo skupia się głównie w muzeach 
i podlega specjalnej opiece państwa. Andrzej Ryszkiewicz i inni teoretycy 
kultury prezentowali odmienne stanowisko, twierdząc że Kolekcje są z reguły 
prywatne, i nawet gdyby były dostępne dla publiczności, nie powinny być okre-
ślane mianem muzeum, chyba że otrzymują status instytucji (np. Muzeum im. 
Przypkowskich w Jędrzejowie). (...) Natomiast wyposażenie artystyczne rezy-
dencji, na ogół niezmiernie cenne i bogate, narastające pokoleniami, nazywać 
należy zbiorami (np. rodzinnymi) nie zaś kolekcją4 (Słownik 2003: 192).

Definicje kolekcjonerstwa można by mnożyć, jest ich wiele w literaturze 
i internecie, w większości są zbieżne z klasycznymi definicjami podanymi 
przez Manfreda Sommera, Andrzeja Ryszkiewicza i Krzysztofa Pomiana, 
kładącymi nacisk na świadome zbieranie, i nadawanie kolekcji określonych 
cech (np. opracowywanie, nadawanie zdefiniowanego obszaru tematyczno-
historycznego i atrybutów użyteczności publicznej).

Warto zwrócić uwagę, że w cytowanych dawnych polskich słownikach nie 
znajdujemy określenia kolekcjoner. Był on początkowo utożsamiany z anty-
kwariuszem, antykwarzem, starożytnikiem, amatorem sztuki, wreszcie kolek-
cjonistą. Ten ostatni termin przetrwał do początków lat siedemdziesiątych5, 
później w słownikach określany był jako przestarzały. Kpt. Józef Władysław 
Kobylański, wybitny kolekcjoner myśliwski nazywany był w okresie między-
wojennym „zbieraczem”, a jego kolekcja zbiorem.

4 W rezydencjach arystokracji urządzane były gabinety myśliwskie, w których gromadzono trofea,  
książki i dokumenty, broń, obrazy. Tak wyodrębnione zbiory spełniały ówczesne kryteria kolekcji.

5 W „Słowniku poprawnej polszczyzny” Stanisława Szobera z 1971 r., wydanego przez PIW, obok 
hasła „kolekcjonista” autor wprowadził hasło „kolekcjoner”.
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We współczesnych leksykonach funkcjonuje wiele definicji tłumaczących 
pojęcie kolekcjoner — w „Uniwersalnym słowniku języka polskiego” czyta-
my, że jest to ten, kto coś kolekcjonuje; zbieracz, natomiast według Ryszkiewi-
cza kolekcjoner zwykle opanowuje precyzyjną znajomość wybranego pola, dba 
o jednorodność kolekcji i jej możliwie najlepszy poziom, otacza swą kolekcję 
wszechstronną opieką i badaniem, z reguły udostępnia ją nauce i zaintereso-
wanym, dąży do zachowania jej w całości i przekazania potomnym (Słownik 
2006 II: 159).

Przez starsze słowniki, encyklopedie, Wikipedię i niektóre współczesne 
źródła kolekcjonowanie utożsamiane jest ze zbieraniem, kolekcje zwane są 
zbiorami, a ich właścicieli zbieraczami. Mianem zbieraczy nazywa się ludzi 
gromadzących bez ładu i składu przypadkowe przedmioty a w ich kolekcjach 
brakuje selekcji i określonej decyzji, z czego ma się ona składać (Prusiniowska 
2017: 71). Zbieractwo określa się jako gromadzenie rzeczy dla samego ich 
posiadania, handlu, lokaty kapitału z zamiarem zyskownego odsprzedania. 

Czynnikiem decydującym o nadaniu zbieractwu miana kolekcjonerstwa 
wg Rafała Kruka jest cel, jakiemu jest ono podporządkowane. Jest nim nie 
stan posiadania, lecz poszerzanie wiedzy, do czego zbieractwo stanowi etap 
konieczny, ale tylko wstępny, nie zaś ostateczny. A więc – „kolekcjonerstwo 
dla wiedzy” to określenie, które promuję od lat i, podobnie jak Orhan Pamuk 
sądzę, że „Gromadzenie rzeczy przeradza się w kolekcjonowanie, gdy pojawia 
się opowieść, która łączy jedno z drugim (Kruk 2015: 229).

Filatelistyczna popularyzacja kolekcjonerstwa. Od lewej: „Filatelista przy pracy” 1950 (Austria), „Mło-
dy kolekcjoner”1955 (Austria), „Filatelista”, wg obrazu G. Sciltiana, 1968 (Kuba)
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Kolekcjonerstwo jest wyższym stopniem zbieractwa, podobnie jak ło-
wiectwo - ujmujące w sobie myślistwo. Zresztą kolekcjonowanie to swoiste 
polowanie, polegające na tropieniu, podchodzie, ocenie jakości (selekcji), 
decyzji zakupu lub wymiany (strzału), szczegółowej ocenie jakości przed-
miotu (trofeum), konserwacji (preparacji) i ekspozycji. Cechą zbierania jest 
polowanie, cechą kolekcjonerstwa jest łowiectwo, ujmujące w sobie elementy 
kulturotwórcze: zdobywanie wiedzy i dzielenie się nią z zainteresowanymi 
społecznościami w formie wystaw, publikacji, prezentacji multimedialnych; 
opracowywanie zbioru i eksponowanie go na wystawach; pomnażanie dorob-
ku kulturowego poprzez tworzenie nowych dzieł. 

Zdaniem niektórych naukowców i kolekcjonerów granica między byciem 
kolekcjonerem a byciem zwykłym zbieraczem, jest bardzo cienka, że ledwie 
zauważalna. Kryterium rozróżnienia stanowi tu przede wszystkim jakość ar-
tystyczna i wartość rynkowa, a co za tym idzie – prestiż zbioru (Prusinowska 
2017).

F. Barraud, „Filatelista”, 1929, olej na płótnie (Wikipedia)
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Zbieractwo jest humanum i spotykamy je u ludzi od początków kultury 
(Nowak 2016: 29). Kolekcja to fakt antropologiczny, który towarzy-
szy człowiekowi od zarania jego dziejów i przejawia się w różnych 

formach: od pałacowych i świątynnych skarbców przez wyposażenie grobów, 
gabinety osobliwości, po kolekcje prywatne czy muzealne (Pomian 2010). 

Pierwsze niewielkie zbiory kijów, kamieni, kości, określonej wielkości 
i kształtu, tworzyli prehistoryczni zbieracze i łowcy w celach utylitarnych. 
Dzięki tym narzędziom mogli przeżyć polując i obronić się przed wielkimi 
drapieżnikami. W paleolicie, zbieranie w znacznym stopniu oddzieliło się od 
swej roli służebnej wobec zwykłego przeżycia (Nowak 2016: 29). Trudno dziś 
jednoznacznie powiedzieć jakie motywy kierowały paleolitycznych myśli-
wych do tworzenia zbiorów kamieni, kościanych figurek zwierząt i postaci 
kobiecych, kłów drapieżników nawlekanych na ścięgna upolowanych zwie-
rząt, zbiorów pięściaków krzemiennych i ozdobnych miotaczy oszczepów. 

3.  Zarys dziejów kolekcjonerstwa światowego

Figurka „Bizona” wyrzeźbiona z kości mamuta przez łowcę kultury kostienkowsko-awdiejewskiej, XX 
tysiąclecie p.n.e. (Muzeum Historii i Sztuki w Zarajsku), po prawej: figura „Rybki” z obszaru Dolne-
go Amuru, II tysiąclecie p.n.e, w środku: artysta – kromaniończyk, wg obrazu Zdenka Buriana, 1967 
(Kuba) 
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Naukowcy przypuszczają, że przedmioty te, oprócz znaczenia praktycznego, 
stanowiły źródło potrzeb religijnych, estetycznych, społecznych (zyskania 
prestiżu, przywództwa w grupie). Wiele „kolekcjonerskich skarbów” zgro-
madzonych w muzeach historii naturalnej znaleziono w jaskiniach, grotach 
i grobach pierwotnych łowców.

Tropiąc kolejnych zbieraczy natrafiamy na władców asyryjsko-babiloń-
skich, którzy gromadzili zabytki zrabowane podczas wypraw wojennych, zna-
lezione w ruinach zdobytych miast, wytworzone przez artystów celem zdobie-
nia budowli i pomieszczeń. Według Zdzisława Żygulskiego6 u Asyryjczyków 
i Babilończyków utworzone świadomie zbiory wynikały z motywów bądź to 
wojenno-trofealnych (głoszenie sławy i potęgi władcy), bądź też z motywów 
naukowo-badawczych. U Egipcjan rzecz miała głębokie uzasadnienie filozo-
ficzno-religijne, sprowadzające się do dramatycznej walki o nieśmiertelność 
(Żygulski 1998). Faraonowie posiadali w swych pałacach wielopokoleniowe 
zbiory cennych pamiątek rodzinnych, zdobycznych i z wykopalisk. Części 
z nich, przeniesionych do grobów starali się, podobnie jak zmumifikowanemu 
ciału, zapewnić nieśmiertelność. Z przekazów i zawartości komór grobowych 
wiemy o prywatnych zainteresowaniach faraonów i arystokracji egipskiej. 

6 W książce „Muzea na świecie. Wstęp do muzealnictwa” PWN Warszawa 1982, Zdzisław Żygulski 
jun. podaje liczne przykłady powstawania zbiorów, począwszy od kultur asyryjsko-babilońskich, https:
//digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/zygulski1982/0017/image (dostęp 1.07.2019).

Palety do rozcierania kosmetyków – obiekty zaintereso-
wań kolekcjonerskich. „Paleta Łowcy” (po lewej), „Pa-
leta Narmera” (na znaczku) i „Paleta Szakali”, ok. 3100 
p.n.e. (http://historiasztukiplastyk.blogspot.com/)
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7 Ze schyłkowego okresu predynastycznego (ok. 3100 p.n.e. ) w muzeach znajdują się palety: Narmera 
(lwy, sokoły), „łowcy” (sceny z polowań), „byka”, „szakali” i in. 

8 http://przyjacielemuzeum.pl/publikacja/173

Złoto trackiego króla Seutesa III (330 - ok. 300 p.n.e. ) z Panagiuriszte (Bułgaria). Na znaczkach Bułgarii 
3 rytony (kulawki) z protomą w kształcie byka?, kozła i daniela oraz z czaszami (wylewkami) bogato 
zdobionymi scenami mitycznymi, w tym z wizerunkiem Diany
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Amenhotep III zbierał błękitne emalie, Tutmosis III – egzotyczne rośliny, 
a Tutanchamon laski spacerowe (Żygulski 1998). Inni zbierali krzemienne 
noże ze scenami animalistycznymi na rękojeściach z kości słoniowej, palety 
do rozcierania barwników z bogatymi zdobieniami o tematyce animalistycz-
nej i łowieckiej7 oraz inne artefakty. Ogromne zbiory zgromadzili też kapłani 
w egipskich świątyniach.

Cesarze chińscy byli wyrafino-
wanymi kolekcjonerami m.in. dzieł 
sztuki, biżuterii, książek i rękopisów, 
broni, nefrytowych i brązowych 
wyrobów rzemiosła artystycznego. 
Świadczą o tym m.in. zbiory cesarskie 
zgromadzone w Muzeum Narodowym 
w Szanghaju, najstarsze mające kilka 
tysięcy lat sprzed naszej ery.

Starożytni Grecy tworzyli własne 
kolekcje dzieł sztuki. Z pism Pliniusza Starszego lub Filostrata Starszego 
dowiadujemy się o pasji i pożądaniu okazów wybitnych, o pinakotece neapo-
litańskiej, o zachłanności antycznych zbieraczy, konkurujących między sobą 
o splendor posiadanych dzieł ?8 (Kacprzak 2014). Grecka i rzymska arysto-
kracja namiętnie kolekcjonowała dzieła sztuki, a handlarze nimi zajmowali 
całe kwartały miast. Niektórzy z najbogatszych obywateli posiadali nawet 

Nefrytowe kulawki na podstawkach z wyobraże-
niami zwierzyny z okresu Ching Dynasty.  



prywatne muzea, zwane pinakotekami. Bogatymi zbiorami mogli chwalić się 
patrycjusze, wysocy urzędnicy, dowódcy wojskowi prowadzący podboje i ra-
bujący dzieła sztuki. Byli wśród nich dyktator Lucius Sulla, Lukullus, polityk 
i dowódca wojskowy Gnejusz Pompejusz, polityk i dyktator Juliusz Cezar, 
prokonsul, Gaius Verres, rzymski namiestnik prowincji Sycylia (Żygulski 
1982: 12-19).

Na uwagę zasługują też zbiory Scytów, którzy w okresie od VII wieku 
p.n.e. do III w. n.e. zamieszkiwali w okolicach Morza Czarnego i kolekcje zło-
ta Traków – ludu o pochodzeniu indoeuropejskim, zamieszkującym wschod-
nią część Półwyspu Bałkańskiego od ok. początków II w. p.n.e. Przedmioty 
znalezione w kurhanach i grobowcach świadczą niewątpliwie o wyrafinowa-
nym smaku artystycznym tych wojowniczych plemion. Tematyka zdobienia 
przedmiotów użytkowych: naczyń stołowych i rytualnych, biżuterii, broni, 
elementów odzieży i uprzęży końskich świadczy o przemyślanej produkcji lub 
zakupach, tych bezcennych dziś zabytków kultury. 

Złoty Skarb Traków z IV-III w. p.n.e. znaleziony w Panagiuriszte (Bułga-
ria) stanowi zbiór 9 naczyń, z których 8 to rytony (po myśliwsku kulawki) 
w kształcie głów kobiecych i zwierzęcych (kozioł, łania?, daniel) ze zdobie-
niami mitologicznymi (m.in. postać bogini łowów Artemidy). Prawdopodob-
nie jest kolekcją na zamówienie miłośnika sztuki. 

W średniowieczu (1301-1490) zdominowanym przez chrześcijaństwo 
praktykowano ascetyczny tryb życia, ograniczano przyjemności i zabawy. 
Starożytne zbiory sztuki straciły na znaczeniu i popularności, zbieractwo 
stało się mniej popularne. Zabytki kultury trafiały do kościołów, klasztorów 
i zamków królewskich. W świątyniach gromadzono obrazy o tematyce reli-
gijnej, naczynia liturgiczne, relikwie, starodruki i inne przedmioty związane 
z kultem. W skarbcach dworskich przechowywano korony, diademy, mitry, 
berła, jabłka, miecze koronacyjne, krzyże pierścienie, chorągwie, cenną broń, 
biżuterię, księgi i starodruki itp. zabytki (będące też zdobyczą wojenną), które 
traktowano jako składnik bogactwa, i składnik zamożności, wielkości, prestiżu 
hierarchów kościelnych i władców. Nie można tu jednak mówić o świadomym 
kolekcjonowaniu w dzisiejszym rozumieniu słowa, przedmiotów użytkowych 
i dzieł sztuki.
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Renesans (1501-1590) i barok (1601-1690) przyniósł rozkwit życia dwor-
skiego i uciech z nim związanych. Z cienia ascetyzmu wyszły m.in. polowania 
arystokracji, którym towarzyszyły biesiady, przedstawienia i koncerty, orga-
nizowane w zamkach myśliwskich budowanych w bogatych w zwierzynę 
łowiskach. Zapotrzebowanie na wyposażenie wnętrz rezydencji możnych 
stworzyło ponownie rynek sztuki. Zamawiano gobeliny i arrasy, meble i ob-
razy, także o tematyce myśliwskiej, najczęściej nawiązujące do tematyki mi-
tycznych łowów, ukazujące zwierzynę i polowania dworskie. W renesansie 
wzrosło zainteresowanie zabytkami sztuki antycznej. Powstawały ogromne 
kolekcje, a ...florencki ród Medyceuszy z kolekcjonerstwa uczynił swoją pasję 
i dzięki niej przeszedł do historii. Ściśle wiązała się ona z mecenatem, wspie-
raniem artystów i uczonych współczesnych. Kolejne siedziby rodu, specjalnie 
tworzone w pałacach wnętrza, dziedzińce pałacowe i ogrody wypełniały sta-
rożytności i dzieła artystów żyjących (Miliszkiewicz 2007: 10). Duże zasługi 
w gromadzeniu dzieł sztuki mają znamienite rody włoskie Montrefelto z Urbi-
no, Sforzów z Mediolanu, Gonzagów z Mantui, papieże oraz artyści, jak np. 
prekursor miedziorytu Andrea Mantegni, Paulo Giovo z Como. We Francji 
ogromne zbiory zgromadził na zamku myśliwskim Fontainebleau król Fran-
ciszek I, w Luwrze Ludwik XIV, a także kardynałowie Mazarini i Richelieu, 
Filip II Habsburg w Hiszpanii, cesarz Rudolf, królowa szwedzka Krystyna II 
i wielu innych możnych tego okresu. 

Rozwój europejskiego kolekcjonerstwa w renesansie i baroku miał związek 
z pojawieniem się klasy średniej, coraz zasobniejszej, bardziej wykształconej 
i doceniającej znaczenie zabytków, nie tylko jako lokaty kapitału. Czynnikiem 
determinującym powstawanie indywidualnych zbiorów stała się pasja kolek-
cjonowania. Wyłoniła się osobowość prawdziwego amatora, który kupował 
dzieła sztuki, nie po to by zdobyć społeczny prestiż lub ulokować kapitał lecz 
dla przyjemności. Tego rodzaju znawcy w XVI w. nosili nazwę virtuosi, w na-
stępnym zaś stuleciu dilletanti (Żygulski 1982: 33). 

W XVII w. pasja kolekcjonerska zaczęła obejmować także mieszczan. 
Wielkie odkrycia geograficzne, moda na podróżowanie, rozwój nauki i sztuki, 
zainteresowanie zabytkami sztuki antycznej i okazami przyrodniczymi po-
wodowało powstanie, już pod koniec średniowiecza, gabinetów osobliwości, 
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które w XVI i XVII wieku przeżywały lata świetności i stały się zaczątkiem 
muzeów. Kunstkamery były pomieszczeniami z różnorodnymi, nie mającymi 
ze sobą związku, obiektami. Obok nowości przemysłowych (broni, luster, mi-
kroskopów, naczyń, automatów do gry), najczęściej gromadzono obiekty przy-
rodnicze: egzotyczne zwierzęta, koralowce, perły, preparaty zwierzęce, jaja 
ptaków okazy flory, rzeźby z kości słoniowej, i inne cudowne okazy, którym 
przypisywano fantastyczne cechy. Przykładem są smoki, bazyliszki, róg jedno-
rożca. Kunstkamery wzbudzały zainteresowanie światem przyrody, z czasem 
udostępniane naukowcom i studentom przekształcały się w pracownie badaw-
cze i muzea nauki, jak Ashmolean Museum w Anglii. Gabinety osobliwości 
i Wunderkamery z dzisiejszego punktu widzenia były nieuporządkowanymi 
zbiorami, a nie kolekcjami, pomimo że spełniały niektóre ich kryteria. 

W końcu XVII w. pojawia się tendencja porządkowania rzeczy. Do pozna-
nia świata wkracza empiria umożliwiająca powstanie historii naturalnej, która 
operuje mechanizmami przeniesionymi z kolekcji, takimi jak pogrupowanie 

Gabinet osobliwości (Kunstkamera). Museum Wormianum duńskiego medyka Olafa Worma (1588-
1654), zakupione później przez Fryderyka II (Wikipedia)
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przedmiotów (obiektów studiów), zestawienie ich razem i wystawienie ich do 
oglądania na jednej przestrzeni/płaszczyźnie. Powstaje zatem idea kolekcji 
ukazującej jakiś wyimek rzeczywistości pogrupowanej, wzmacniającej obser-
wację i porównanie. Innymi słowy, ogląd i porównanie zaczynają służyć korek-
cji poprzednich założeń i pewników. Poszukuje się zatem regularności i prawi-
dłowości, a nad tym wszystkim zaczyna panować pojęcie ładu, jednoznaczne 
z prawdą opartą na matematycznym porządku. Kolekcja i kolekcjonerstwo 
jako sposób organizacji wiedzy, w tym także renesansowe zjawisko gabinetów 
osobliwości są zatem nie tylko jednym ze źródeł współczesnej nauki i pewnym 
etapem w jej rozwoju (Doktorska 2015, nlb.). 

Oświecenie, epoka wielu odkryć i wynalazków, narodzin nowoczesnej 
nauki będącej motorem postępu społecznego, era otwierająca rozwój kultury 
nowoczesnej sprzyjała rozwojowi kolekcjonerstwa i muzealnictwa. Procesy te 
postępowały kilkutorowo. 

Władcy i arystokracja kierując się żądzą sławy gromadzili potężne kolekcje 
m.in. dzieł sztuki, militariów, wytworów natury, książek. W zespołach pała-
cowych lub w specjalnie budowanych obiektach urządzali galerie obrazów, 
gabinety sztuk, rycin, naturaliów, broni, trofeów i in. artefaktów. Coraz bar-
dziej popularnym zjawiskiem stało się udostępnianie zbiorów, przekształca-
nie kolekcji królewskich, arystokracji z czasem finansjery i przemysłowców 
w muzea prywatne i państwowe W 1753 r. powstało pierwsze na świecie mu-
zeum państwowe British Museum. Wybitnymi kolekcjonerami XVII-XIX w. 
spośród panujących i arystokracji byli m.in.: Maksymilian II Emanuel (1662-
1726) elektor bawarski, zięć Jana III Sobieskiego, kolekcjoner obrazów, mi-
litariów i zdobyczy wojennych. Jego obrazy zasiliły sławną Starą Pinakotekę 
monachijską. Fryderyk August I (1670-1733), od 1696 król Polski August II 
Mocny w zbudowanym w Dreźnie późnobarokowym zespole pałacowo-par-
kowym zwanym Zwingerem zgromadził, dużej mierze za pieniądze z Polski, 
niezwykle bogate zbiory muzealne, które pogrupowane rozmieszczono w sa-
lach (gabinet rycin, galeria obrazów, salon matematyczny, zbrojownia, gabinet 
okazów przyrodniczych). W Zbrojowni znalazły się m.in. strzelby i przybory 
myśliwskie polskie (Chwalewik 1991 I: 70). August II Mocny, myśliwy, nie-
stety nieetyczny, słynący z wyuzdanych polowań, zgromadził też ogromną 
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kolekcję porcelany, złotej i srebrnej biżuterii wysadzanej szlachetnymi kamie-
niami (np. komplet biżuterii zdobionej grandlami dla cesarzowej niemieckiej 
Augusty Viktorii), brązów i ceramiki zdobionej scenami animalistyczno-ło-
wieckimi (słynny puchar „Diana w kąpieli”, wykonany z chalcedonu w 1704 
r. przez słynnego złotnika Johanna Melchiora Dinglingera (1664-1731), broni 
myśliwskiej, obrazów oraz trofeów łowieckich ze słynnym porożem jelenia 
sześciosześćdziesiątaka. Wiele z tych przedmiotów umieścił w barokowym 
pałacu Moritzburg na sztucznej wyspie, niedaleko Drezna, wybudowanym 
w latach 1542-1546 dla Maurycego Wettyna (1521-1553). Fryderyk II Wielki 
(1712-1786), król Prus, twórca i miłośnik sztuki antycznej, rzeźby i malar-
stwa, kolekcjoner, twórca galerii malarstwa w parku Sanssouci w Poczdamie. 
Fryderyk II Heski (1720-1785), kolekcjoner minerałów i okazów przyrodni-
czych (motyli), numizmatów, brązów, rzeźb, gemm (płytki z kamieni szlachet-
nych z reliefami) założyciel Muzeum Fridericianum w Kassel. Katarzyna II 
(1721-1996), cesarzowa Rosji, twórczyni Ermitażu, uważana za największą 
kolekcjonerkę świata, nabywczyni zbiorów kolekcjonerów angielskich, fran-
cuskich, niemieckich, ale też sprawczyni grabieży licznych dzieł w podbitych 
krajach, także w Polsce

Przekształcanie kolekcji panujących i arystokratów w ogólnodostępne mu-
zea prywatne i państwowe nie zahamowały kolekcjonerstwa indywidualnego, 
a w wielu przypadkach rozbudziły u coraz bardziej wpływowej i bogatszej 
burżuazji przemysłowo-handlowej i finansjery chęć posiadania nie tylko ze 
względów prestiżowych i lokowania kapitału, ale także z „żyłki zbierackiej”. 
Na rynku kolekcjonerskim coraz większą rolę odgrywać zaczęli bogacze 
amerykańscy. W gromadzeniu zbiorów kolekcjonerzy posługiwali się wykwa-
lifikowanymi agentami i korzystali z usług wytrawnych antykwariuszy. (...) 
Powstawały zbiory jednorodne, wysokiej klasy, dotyczące wybranych kultur. 
Powstawały też kolekcje przyrodnicze, antropologiczne, i etnograficzne (...), 
trwało też w dalszym ciągu kolekcjonerstwo tradycyjne, eklektyczno-historycz-
ne (Żygulski jun. 1982 : 65). Zbieracze wskutek możliwości podróżowania, 
kształcenia się, odwiedzania muzeów, czynnego i biernego uczestniczenia 
w wystawach, udziału w aukcjach, studiowania katalogów zbiorów, stawali 
się znawcami sztuki i kolekcjonerami w całym tego słowa znaczeniu.

27Zarys dziejów kolekcjonerstwa światowego



Łowiectwo było i jest wyjątkową dziedziną aktywności, stylem życia 
monarchów, arystokracji, szlachty, później bogatych mieszczan, 
posiadaczy wielotematycznych kolekcji, a w nich: broni, literatury 

łowiecko-przyrodniczej, akcesoriów i trofeów zdobiących ściany korytarzy, 
salonów, bibliotek. 

Informacje o obiektach ściśle myśliwskich (broń, oprzyrządowanie, 
akcesoria, literatura itp.) i inspirowanych łowiectwem (obrazy, grafiki, rzeźby, 
biżuteria itp.) w zbiorach kolekcjonerów są skąpe, pomijane przez historyków, 
bądź określane w kilku zdaniach jako zbiory myśliwskie. Interesujące jest 
jednak to, że zabytki łowieckie zauważane były niemal we wszystkich in-
wentarzach królewskich i arystokracji, później bogatej szlachty i miesz-
czan. Większość zbiorów rozparcelowano, zniszczono lub rozgrabiono pod-
czas rozbiorów i pożóg wojennych. Rozproszone, znajdują się za granicą 
i w polskich muzeach państwowych, regionalnych oraz w prywatnych zbiorach 
kolekcjonerskich. Świadczą one niezbicie o kulturotwórczej roli łowiectwa 
i znaczeniu w codziennym życiu elit. W katalogach muzeów, czasopismach 
i opracowaniach napotykamy na ich ślady.

Mikołaj Potocki (1845-1921), namiętnie polujący w lasach wokół swo-
jego ulubionego pałacu La Grange Colombe pod Rambouillet, przewiózł do 
Francji myśliwskie zbiory odziedziczone po ojcu (Chwalewik 1991: 46), 
tam je uzupełniał a przed śmiercią przekazał krewnemu, ostatniemu ordy-
natowi łańcuckiemu Alfredowi Potockiemu (1886-1958), który kolekcję roz-
parcelował.

4.  Historia kolekcjonerstwa łowieckiego w Polsce

4.1.  Wprowadzenie
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9 W 1938 r. powstało Miejskie Towarzystwo Myśliwskie we Lwowie, w 1871 r. Towarzystwo 
Lisowickie, w 1876 r. Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie, a w 1880 Towarzystwo Myśliwych 
w Rzeszowie – najstarsze polskie koło łowieckie.

W Galicji9, kolebce zorganizowanego łowiectwa, cieszącej się najwięk-
szymi swobodami obywatelskimi, pozwalającymi na tworzenie kół i towa-
rzystw łowieckich powstało wiele bogatych zbiorów przyrodniczo-łowieckich. 
Większość z nich uległa unicestwieniu lub pozostała na Kresach, głównie we 
Lwowie, o czym będzie później mowa.

W wielu imponujących multitematycznych kolekcjach miłośników sztuki 
o zakorzenionych tradycjach myśliwskich, obiekty „łowieckie”, choć cenne 
lub ważne dla ich właścicieli, stanowiły niewielką część zbioru, nie były 
wyselekcjonowane i eksponowane w gabinetach myśliwskich lecz pokazywane 
w salach tematycznych (archeologia, militaria, regalia, itp.), stanowiły ozdobę 
wielu wnętrz, niektóre były użytkowane łowiecko. Taki charakter miały 
zbiory królów i większości arystokratów (np. Czartoryskich, Krasińskich, 
Jabłonowskich, Zamojskich i in.) i trudno ich właścicieli kwalifikować do 
kolekcjonerów ściśle łowieckich, jak zdarza się to w literaturze. 

Od połowy XVIII w. scalone kolekcje pasjonatów polowań lokalizowane 
były w salach myśliwskich rezydencji, w pałacykach, pawilonach ze stylowym 
wystrojem (meble, żyrandole z poroża, malowidła naścienne i płaskorzeźby ze 
scenami polowań, piece z kaflami tematycznymi, trofea, brązy itp.) i tworzonych 
muzeach przyrodniczo-łowieckich. Przykładem są tu: Antonin (Wielkopolska) 
Antoniego Radziwiłła, Antoniny (Wołyń) Józefa Potockiego, Julin k. Łańcuta 
Alfreda Potockiego czy Promnice Hansa Heinricha XI Hochberga. Gabinety 
i salony myśliwskie znajdujemy także na zdjęciach rezydencji Tarnowskich 
z Dzikowa, Reyów z Przecławia, Radziwiłłów z Nieświeża i Mańkiewicz, 
Dzieduszyckich z Pieniak i Lwowa. W gabinetach dominują trofea łowieckie, 
ale pojawiają się też obrazy, rzeźby, porcelana, książki, akcesoria, pamiątki 
rodzinne. Ci wybitni myśliwi są prekursorami kolekcjonerstwa łowieckiego 
w pełnym tego słowa znaczeniu.

Moda na polowania reprezentacyjne dokumentowane malarsko przez cenio-
nych artystów Juliusza i Wojciecha Kossaków u Potockich, Dzieduszyckich 
i Tarnowskich, Juliana Fałata u cesarza Wilhelma II i u Radziwiłłów, Fran-
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Fragment wystroju wnętrza zamku hr. Zdzisława Tarnowskiego w Dzikowie. Wśród obrazów i fotografii 
olej na płótnie autorstwa Wojciecha Kossaka pt. „Jan Zdzisław Tarnowski podczas polowania”, 
fot. M. Affanasowicz (Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega)

Pokój myśliwski na zamku przecławskim. Pod trofeami i zbiorami broni siedzi hr. Kazimierz Rey, 
fot. August Jaderny (Skrzypczak 2018: 16) 
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ciszka Kostrzewskiego u cesarza Franciszka Józefa i in., eksponowanie pry-
watnych kolekcji na wystawach rolniczo-przemysłowych10 z pawilonami 
myśliwskimi oraz na polskich i zagranicznych11 wystawach łowieckich, 
powstanie towarzystw łowieckich, popularyzacja osiągnięć kolekcjonerskich 
w prasie12 sprzyjało tworzeniu specjalistycznych kolekcji (broń, falerystyka, 
sztuka, bibliofilstwo, zbiory przyrodnicze). Na arenie kolekcjonerskiej i wys-
tawienniczej pojawiają się wybitni zbieracze ściśle łowieccy Reichard de 
Reicharsperg (książka leśna i łowiecka), Witołd Ziembicki (książka łowiecka), 
Józef Władysław Kobylański, następnie Jan Paweł Syrwind Łukowicz (mul-
titematyczne zbiory łowieckie o charakterze kulturowym) i inni.

Od początku XX wieku organizatorzy targów, wystaw, konkursów za-
częli kolekcjonersko dokumentować ważne wydarzenia. Emitowano karty, 
pocztowe, ilustrowane katalogi, medale, filatelistyczne datowniki oko-
licznoścowe.13 

Rekord w tym zakresie pobili organizatorzy I Międzynarodowej Wystawy 
Łowieckiej w Wiedniu, wydając kilkadziesiąt pamiątek kolekcjonerskich 
i publikacji. Zarządy kół i towarzystw łowieckich zlecały wykonanie oznak 
organizacyjnych i innych pamiątek związanych z łowami.

Do przełomu XIX i XX wieku jedną z podstawowych dziedzin kolek-
cjonerstwa łowieckiego i głównym tematem wystaw była trofeistyka. Licz-
ne i okazałe trofea, w tym spreparowane okazy zwierzyny, świadczyły 

10 Pierwsza wystawa rolniczo-przemysłwa z udokumentowanymi katalogowo zbiorami łowieckimi, 
zorganizowana została w Kościanie w 1870 r.

11 Patrz: Dariusz J. Gwiazdowicz, Jerzy Wiśniewski. 2013. „Polskie ekspozycje łowieckie”.
12 W 1820 ukazał się „Sylwan”, jedno z najstarszych na świecie pism leśno-łowieckich, 10 stycznia 

1878 Galicyjskie Towarzystwo Łowieckie wydało „Łowca Galicyjskiego”, 1 kwietnia 1899 powstał 
„Łowiec Polski”, a 1 kwietnia 1907 r. ukazał się „Łowiec Wielkopolski”.

13 Regularnie pojawiały się zagraniczne i polskie karty pocztowe, datowniki z wystaw łowieckich, 
np. w Wiedniu (I Międzynarodowa Wystawa Łowiecka 7.05.-16.10.1910), w Poznaniu (Wschod-
nioniemiecka Wystawa Myśliwska 14.05-1.10.1911), w Düsseldorfie (wystawy organizowane od 
1925 r. Künst, Jagd, Fischerei Ausstellung), w Poznaniu (I Polska Powszechna Wystawa Krajowa 
z imponującym pawilonem łowieckim 16.05-30.09. 1929), w Berlinie (Międzynarodowa Wystawa Łow. 
3-28.11.1937). Dokumentowano filatelistycznie targi i jarmarki z pawilonami wystaw łowieckich, np. 
w Lipsku (Niemcy – Targi Futrzarskie i Wystawę Łowiecką), w Pińsku (III Jarmark Poleski z okazałą 
wystawą), w Wilnie (Miedzynarodowe Targi Futrzarskie) i.in. Stemple okolicznościowe pojawiały 
się też z zawodów strzeleckich z udziałem strzelectwa myśliwskiego w Toruniu (17-23.08.1928, IV 
Narodowe Zawody Strzeleckie) we Lwowie (23.08-6.09.1931, II Strzeleckie Mistrzostwa Świata). Ww. 
walory, zaprezentowano na stronie http://www.kulturalowiecka.pl/trofeistyka_i_wystawiennictwo.html
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Całości pocztowe z I Międzynarodo-
wej Wystawy Łowieckiej w Wiedniu 
(1910) – u góry i Wschodnoniemiec-
kiej Wystawy Łowieckiej w Poznaniu 
(1911) – po lewej
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Ostemplowania okolicznościowe z zawodów strzeleckich we 
Lwowie (1931) i w Toruniu (1928) – po prawej

Ostemplowania upamiętniające wystawy łowieckie: 
w Poznaniu (1927) – u góry, oraz  w Lipsku (1930), 
Düsseldorfie (1925) i Berlinie (1937) – dwie ryc. po lewej



o kunszcie myśliwskim właścicieli polowania i dobrej gospodarce łowieckiej 
w administrowanych łowiskach, były też cennymi pamiątkami z udanych ło-
wów, a także efektownym materiałem dekoracyjnym wnętrz. Trend ten, z in-
nych nieco przyczyn, powtórzył się w czasie pierwszego trzydziestolecia po II 
wojnie światowej, kiedy to na wystawach również dominowały niemal same 
trofea.14 

Sytuacja zmieniła się diametralnie w ostatnim dwudziestoleciu, a ko-
lekcjonowanie i wystawiennictwo trofeów stało się obiektem zaciekłych 
ataków środowisk i ruchów pseudoekologicznych, nierozumiejących istoty 
prawidłowego łowiectwa.

Patrząc subiektywnie na istotę współczesnego kolekcjonerstwa trofeów 
trzeba uznać, że temat jest nieco skomplikowany. Zachodzi bowiem pytanie: 
czy można nazwać kolekcjonerem myśliwego, który poluje dla trofeów we 
własnych i komercyjnych łowiskach, daje je do preparowania, wiesza na 
ścianach gabinetu myśliwskiego dla ozdoby, gorzej jeśli dla lokaty kapitału 
czy ze snobizmu? Odpowiedzi na podobne pytanie próbował udzielić już 
w 1902 r. w Ernest v. Dombrowski w książce Myśliwy jako kolekcyonista 
i preparator, przetłumaczonej i wydanej nakładem Łowca Polskiego. Autor 
kolekcjonowanie (trofeów przyp. K.M.) podzielił na czysto sportowe i z celem 
specjalnie naukowym. (...) Pierwsze, jako niewinne amatorstwo, nie zasługuje 
w każdym razie na lekceważenie. Gdy np. ktoś specyalnie kolekcyonuje euro-
pejskie ptaki ozdobne, (...) to one po dobrem spreparowaniu stanowią niewąt-
pliwie piękną dekoracyę pokojową. Ale pozatem nie mają żadnego znaczenia. 
Przedmioty te stoją bez celu zupełnie, jak kolumna lub etażera, zastawiona 
drobiazgami. Natomiast kierując się systemem z góry wytkniętym i ustawicznie 
ściśle przestrzeganym nadaje się tem samem obranej kolekcyi pewną wartość. 
(...) Owo zaś celowe kolekcyonowanie posiada zresztą tę stronę dodatnią, że 
zajmujący się niem wzbogaca nadzwyczaj szybko zasób swych wiadomości na-
ukowych; z pośród właśnie kół takich namiętnych kolekcyonistów wytwarzają 
się zastępy wybitnych specyalistów danej dziedziny naukowej. A przecież tacy 
są zawsze potrzebni i pożyteczni (Dombrowski 1902: 2).

Biorąc pod uwagę definicję kolekcjonerstwa, współczesny model 

14  Patrz rozdział 7, str. 73.
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łowiectwa oraz współczesne uwarunkowania przyrodnicze i społeczne proste 
gromadzenie trofeów przez odstrzał nie spełnia, zdaniem autora, wymogów 
kolekcjonerstwa, a jedynie zbieractwa, którego wymogiem etycznym jest 
poszanowanie trofeów. Kolekcjonerami trofeów są natomiast osoby naby-
wające trofea na kolekcjonerskim rynku, wg określonych kryteriów, w celach 
naukowo-badawczych i wystawienniczych. 

W niniejszej pracy charakteryzując sylwetki przedwojennych kolekcjo-
nerów, pominięto trofeistów, gdyż nie spełniali oni w pełni, zdaniem autora, 
kryteriów klasycznego kolekcjonerstwa. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę 
z faktu, że dla większości omawianych w książce postaci, trofea miały naj-
większy udział w eksponatach wystawowych.

„Kulawki” i tarcze z myłkusami
ze zbioru H. i M. Stańczykowskich
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Wracając do historycznego spojrzenia na zbieractwo i kolekcjoner-
stwo łowieckie, uważa się, że pierwszym i najważniejszym ośrod-
kiem gromadzenia polskich zbiorów, od schyłku średniowiecza, 

był zamek wawelski, mający w swych skarbcach zbiory kościelne i królewskie, 
a skarbiec koronny ...już od wieku XIV był trwale złączony z dziejami Królestwa 
Polskiego, zarówno jako miejsce przechowywania regaliów oraz innych 
insygiów związanych z władzą królewską, ale także jako zbiór tych regaliów, 
klejnotów, militariów oraz innych, niecodziennych przedmiotów. Jego dzieje 
poniekąd odzwierciedlały kolejne losy Polski, aż do utraty niezależnego bytu 
państwowego (Myśliński 2007). 

W inwentarzach zamkowych z lat 1475-1702 odnotowano:
- kordelasy, jeden z 1607 r., cztery z lat 1609-1611, pięć z 1632 i cztery 

z 1659 r.
- obroże psów pięć z 1607 r., pięć z lat 1609-1611, po pięć z 1632 i z 1659 r. 

oraz  jedna datowana na lata 1673-1676. 
- trąby myśliwskie: dwie prawdopodobnie z 1475 r., cztery z 1510, dwie 

z 1569 r., trzy z 1607 r., trzy z lat 1609-1611, po trzy z lat 1632, 1659, 1669 
r. i 3 z lat 1673-1676, po dwie z 1686 i z 1690 r. (Myśliński 2007).15

W zbiorach Skarbca Koronnego obok bardzo cennych przedmiotów 
wymieniane są kapturki sokole. Jest to informacja ważna, gdyż w kilku 
publikacjach podawane są stwierdzenia, że stare polskie kapturki się nie za-
chowały. Ponadto inwentarze z 1690 r. i z 1730 r. odnotowują róg „krzywy 
wielki” – prawdopodobnie tura (Szpetkowski 2009). 

Jagiellonów – Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta Augusta zalicza się 

4.2.  Zbiory łowieckie w polskich kolekcjach

15  Za Krzysztofem J. Szpetkowskim 2009. Łowieckie klejnoty, „Kultura Łowiecka”, 4(54): 28.

35Zbiory łowieckie w polskich kolekcjach



do prekursorów kolekcjonerstwa w Polsce. Wzorem zachodnioeuropejskim 
zaczęli w sposób przemyślany gromadzić zbiory malarstwa, tapiserii, 
wprowadzili mecenat artystyczny, a Zygmunt August swoje nieprzeciętne 
zbiory arrasów zapisał Rzeczypospolitej, przez co dał dowód niezwykłej 
wspaniałomyślności, ale zarazem wyprzedzając swoją epokę w przekonaniu 
o nadrzędności państwa i narodu wobec sprawującej rządy jednostki, (...) Akt 
testamentowy Zygmunta Augusta stworzył specyficzną sytuację: odtąd Sejm 
Rzeczypospolitej czuwał nad narodowymi skarbami w imieniu narodu, a naród 
konsekwentnie aż do końca walczył o zachowanie owych dóbr, wielokrotnie 
w naszej przeszłości wstawianych w stan najwyższego zagrożenia (Żygulski 
1982: 39). 

Pierwsze tapiserie do Polski przywiozła królowa Bona, kolejne zamówił 
Zygmunt Stary w Antwerpii. Większość z nich zamówił jednak król Zygmunt 
August w najlepszych warsztatach tkackich Brukseli – wykonano je w latach 
1550-60. Na tapiseriach przedstawione zostały historie biblijne, bujny świat 
roślin i egzotycznych zwierząt oraz herby Polski i Litwy przypominające 
o Rzeczpospolitej Obojga Narodów.16 W kolekcji wawelskiej są też gobeliny 
i arrasy ze scenami polowań. Do najciekawszych z myśliwskiego punktu 
widzenia można zaliczyć tapiserie z jeleniem, spoczywającym danielem, 
łaniami, rysiem i jednorożcem, dzikami, lisem zabijającym ptaka, zwierzętami 

16  https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/krakow-powstal-kompletny-katalog-arrasow-krola-
zygmunta-augusta (dostęp 5.03.2020) 
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Gobelin przedstawiający polowanie na rogacza i arras tronowy z herbem Polski i zwierzyną (Państwowe 
Zbiory Sztuki na Wawelu. Archiwum Ilustracji Wydawnictwa Naukowego PWN)



egzotycznymi, polowaniem na rogacza, oraz arrasy herbowe ozdobione 
wizerunkami zwierzyny.

Moda na sprowadzanie z zagranicy dzieł sztuki zarówno przez wys-
pecjalizowanych kupców, ale i przez członków misji królewskich podróżujących 
po całej Europie i krajach Bliskiego Wschodu, gdzie wytwarzano bogato 
zdobioną broń paradną i myśliwską, wyroby rzemiosła artystycznego, biżu-
terię nie ominęła Zygmunta III Wazy (1587-1632). W muzeach i skarbcach 
odnajdujemy broń i akcesoria myśliwskie z kolekcji króla, np.: strzelby 
myśliwskie skradzione przez Austriaków i Szwedów, obecnie w Muzeum 
Historii Sztuki w Wiedniu, i w Muzeum Livrustkammaren w Sztokholmie. 
Tam też znajduje się róg myśliwski oprawiony w pozłacane srebro i opatrzony 
napisem Róg turzy ostatniego tura z Puszczy Sochaczewskiej od wojewody 
rawskiego Stanisława Radziejowskiego na ten czas starosty sochaczewskiego 
r. 1620.17 W Muzeum Narodowym w Warszawie przechowywany jest tasak 
myśliwski ze zbrojowni Zygmunta III Wazy z bogato zdobioną pochwą, posia-
dającą przegródki z umieszczonymi w niej nożykami, tworząc w całości tzw. 
garnitur myśliwski.

W większości dotychczasowych opracowań pisano, że Zygmunt III Waza 
nie połknął łowieckiego bakcyla i polował okazjonalnie. Materiały przed-
stawione przez prof. Bogumiłę Jędrzejewską na IV Kongresie Kultury Ło-
wieckiej w Pułtusku zmieniają łowiecki wizerunek króla, który kilkakrotnie 
wyprawiał się na łowy do Białowieży. Orszak królewski z 1591 roku poza 
najwyższymi urzędnikami dworskimi: ks. Albrechtem Radziwiłłem (1552-
1592), Piotrem Opalińskim (1566-1600), Stanisławem Zaliwskim – łowczym 
nadwornym Andrzejem Zbylitowskim – poetą, obejmował księży, śpiewaków, 
muzyków, 8 myśliwców i służbę. Ponad 89 koni ciągnęło królewską karetę, 15 
wozów królewskich. Wysokie walory osobiste i zainteresowania Zygmunta III 
nadawały szczególny charakter wyprawom łowieckim, które poza znaczeniem 
aprowizacyjnym i rekreacyjnym, były także wydarzeniami kulturalnymi 
i tworzącymi kulturę (Jędrzejewska 2018). 

17 http://holdruski.blogspot.com/2012/07/rog-mysliwski-z-tura.html.
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Wielu znamienitych członków potężnego rodu Zamojskich było polityka-
mi, wodzami, miłośnikami polowań, mecenasami sztuki i kolekcjonerami. 



Artefakty myśliwskie Zygmunta III Wazy. Strzelba myśliwska i róg z ostatniego tura z Puszczy Jakto-
rowskiej, wywiezione przez Szwedów (Muzeum Livrustkammaren, Stockholm) 
Komplet (garnitur) myśliwski roboty niemieckiej z 1621 r. mający w zestawie tasak i trzy noże. Pochwa 
drewniana obciągnięta skórą z okuciami i herbem Rzeczypospolitej (Muzeum Narodowe w Warszawie)
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Jan III Sobieski (1629-1696) dobrze wykształcony humanista, poliglota, 
mecenas kultury, bibliofil, swe zbiory gromadził w zamkach, pałacach i ka-
mienicach w Jaworowie, Żółkwi, Pomorzanach, Lwowie i Wilanowie. Oprócz 
licznych trofeów wojennych, zbierał obrazy, rzeźby, zabytkową broń, książki 
i namioty myśliwskie (Kwiatkowska 2012). W wilanowskiej bibliotece po-
siadał prywatną kolekcję książek liczącą około 7000 woluminów. Na bro-
ni krajowej i zagranicznej znał się wyśmienicie, broń zbierał i gromadził 
namiętnie, większość zdobył własnym staraniem i sumptem. Nie ulega wąt-
pliwości, że głównym rynkiem jego zaopatrywania się w luksusową broń 
był Lwów. Inwentarz zamku w samym Jaworowie uwzględniał kilkadziesiąt 

Byli dumni z kompletowanego latami księgozbióru – skarbca najcenniejszych 
polskich pamiątek, w tym wierszy autorstwa Jana Kochanowskiego, nawiązu-
jacych do polowań „Dryas Zamchana polonice et latine. Pan Zamchanus lati-
ne” – napisanych na cześć króla Stefana Batorego, podejmowanego przez Jana 
Zamoyskiego w pałacyku myśliwskim w Zamchu koło Biłgoraja. W siedzi-
bach Zamojskich m.in. w Klemensowie i Kozłówce wśród kolekcji rzemiosła 
artystycznego, malarstwa, rzeźby, grafiki, militariów, zwracały uwagę trofea 
i przedmioty zdobione scenami myśliwskimi, będące elementami wyposaże-
nia wielu wnętrz pałacowych.



pozycji związanych z łowiectwem: noże, strzelby, samopały, rusznice, fuzje, 
łuki, obroże dla psów, a także „ślimak morski w srebro oprawny na trąbkę”. 

Jan III Sobieski, mal. M. Bacciarelli (Zamek Królewski w Warszawie).
Pistolety Jana III Sobieskiego na wystawie pamiątek króla, Kraków 
1933 r. (NAC)
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Róg myśliwski z kości słoniowej z kolekcji Jana III Sobieskiego (olifant), dar dla Józefa 
Piłsudskiego od przemysłowca Szymona Fishela. Róg przed II wojną światową znajdował się 
w Muzeum Narodowym im. Króla Jana III we Lwowie (NAC)

Znaczna była liczba broni palnej: samej strzelby sztuk 53, wśród tego 
strzelby holenderskie, francuskie, szwedzkie i tureckie janczarki. Łuki były 
tatarskie i tureckie, strzały zaś czerkieskie, birkutowe (opierzone lotkami 
ptaka drapieżnego z rodziny sokołów), ale także strzały złoczowskie, a więc 
rodzime. Wnuczka Jana III Sobieskiego Maria Karolina de Bouillon zapisała 
11 marca 1740 r. skarbiec Sobieskich Radziwiłłom w Nieświeżu, tworząc 
jedną z najbogatszych kolekcji nie tylko w Polsce, ale i w Europie (Żygulski 
jun. 1996: 84). Pamiątki świadczące o myśliwskiej pasji Jana III Sobieskiego 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Wilanowie i we Lwowie. 

Nieśwież była siedzibą książęcego rodu Radziwiłłów, którzy poza gospoda-
rowaniem na ogromnych hektarach zajmowali się polityką, sztuką wojenną, 
kolekcjonerstwem i myślistwem. Bibliotekę ze zbiorami dokumentów i rę-
kopisów, obrazy, pamiątki rodzinne zaczął już gromadzić Mikołaj Radziwiłł 
„Sierotka” (1549-1616). Za czasów Karola Radziwiłła „Panie Kochanku” 
(1734-1790) biblioteka liczyła 20 tysięcy tomów, a skarbiec, mieszczący 
się w trzech obszernych salach, wypełniony był kosztownościami, w tym 
militariami. Na Wawelu znajduje się strzelba skałkowa z końca XVII w., po-



Nieśwież 1927. Centralna sala myśliwska na II piętrze w pałacu Radziwiłłów. 
Róg myśliwski „Wojski – Hreczecha”, którego autentyczność potwierdził Włodzimierz Korsak podpi-
sem na oryginalnej fotografii zrobionej przez siebie w „Sali Rycerskiej” w Nieświeżu, gdzie był wyeks-
ponowany (Sikorski 2008). Obecnie w MŁiJ w Warszawie (NAC)

18 Józef W. Kobylański przeglądał książki i pamiętniki w bibliotece nieświeskiej poszukując utworów 
i tekstów myśliwskich. W oparciu o diariusz Michała V Kazimierza Radziwiłła „Panie Rybeńko” (1702-
1762), z opisami polowań, znajdujący się w bibliotece, liczący 2327 stron, napisał broszurę „Dzień św. 
Huberta w życiu Radziwiłła „Panie Rybeńko”. 1934. Warszawa. Odbitka z „Łowca Polskiego” 1934: 
31. Natrafił też na zbiór wierszowanych panegiryków autorstwa Piotra Terleckiego Prokopowicza 
pt. „Głos herbowych trąb Jaśnie Oświeconego Książęcia Jego Mości Michała Radziwiłła starosty 
przemyskiego...”, z którego wybrał „pierwszy a dotąd nieznany panegiryk wybitnie myśliwski” i pod 
własnym tytułem „Łowy orła radziwiłłowskiego” opublikował, ze wstępem w „Łowcu” z 1933 r., nr 18 
i w oddzielnej odbitce (Dynak, Sokalski 2007; Kobylański 1936).
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chodząca ze zbiorów nieświeskich Radziwiłłów. Strzelba ma łoże orzechowe, 
stalową rzeźbioną lufę z wylotem w kształcie kapitela kolumny (Nehring, Kehl 
1989). Zamek wielokrotnie był łupiony i dewastowany. Żona księcia Antoniego 
Wilhelma (1833-1904) Maria Dorota Radziwiłłowa z domu Castellane (1840-
1915) po raz ostatni doprowadziła zamek do świetności. Nie zapomniano 
o wystroju myśliwskim, zwłaszcza że na łowach w Nieświeżu gościli zna- 
mienici myśliwi18, w tym koronowane głowy. Julian Fałat wspominał: ten duży, 
kwadratowy pokój, z dwoma wielkimi na północ skierowanymi oknami, przez 
które z powodu grubości murów niewiele przedostaje się światła, wygląda 



Julian Fałat. Naganka na polowaniu w Nieświeżu, akwarela; gwasz, papier na płótnie 66x176, 1891 r. 
(Muzeum Narodowe w Warszawie)

Wyjątkowym kolekcjonerem – ekscentrykiem, zapalonym myśliwym19, 
kawalerem Orderu Świętego Huberta był Hieronim Florian Radziwiłł (1715-
1760), V pan na Białej. Wzorując się na XVII i XVIII-wiecznych królewskich 
i magnackich gabinetach osobliwości (kunstkamerach) założył własny, w któ-
rym zgromadził „Rzeczy ciekawe, tak żywe, jako i różne”: dwa rogi jedno-
rożca, dwa wypchane renifery, z rogów których kazał zrobić kubek będący 
antidotum na trucizny, krokodyla całkowicie zasuszonego z kośćmi, mięsem 
i skórą, dwie pary rogów strasznie wielkich jeleni, tak z sobą startych podczas 
rui, że dotąd choć z czaszkami tylko będące, nicht rozpoznać onych nie potrafi, 
rogi łosia ekstra ordynarijne wielkie, których człek dalej jak na kroków kilka 
w ręku bez inkomodacji dość się przykrzącej nie uniesie, rogi znów długie łosia 
starego, lecz cale jak papir białe, któregom zabił mą ręką na wabia20, setki pre-
paratów rodzimej i egzotycznej zwierzyny, minerały, broń, zbroje, urządzenia 
techniczne, różne starożytności oraz mnóstwo innych różności. 

19 Swoje wyczyny myśliwskie spisał Hieronim F. Radziwiłł w pamiętnikach, znajdujących się w Biblio-
tece książąt Czartoryskich w Krakowie. Patrz też: Hieronim Florian Radziwiłł „Rzeczy którymi najgod-
niejszego mogę zabawić gościa”. Twój Styl, 1999, Warszawa; Katarzyna Brzezina „Gabinet osobliwości 
Hieronima Floriana Radziwiłła w Białej Studia Podlaskiej”. T VII, 1997, Białystok: 5-20.
20 Spis osobliwości podał H.F. Radziwiłł w rękopisie „Rzeczy ciekawe, tak żywe, jako i różne”, Bibliote-
ka Czartoryskich, „Pisma treści gospodarczej, pedagogicznej i myśliwskiej”, sygn. 1721 II, s. 93-11475. 
Za Katarzyną Brzeziną „Gabinet...
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od razu na rezydencję myśliwego, świadczą o tym niedźwiedzie skóry, łosie 
rogi, i przybory myśliwskie na ścianach i na stole (Fałat 1967: 143). Ks. Jerzy 
Radziwiłł za kolekcję 15 akwarel Juliana Fałata otrzymał na I Warszawskiej 
Wystawie Łowieckiej w 1899 r. wielki medal złoty (Łowiec Polski 1899). 



Krewny Radziwiłłów z Nieświeża, książę Antoni Henryk Radziwiłł (1775-
1833) – kompozytor, wiolonczelista, polityk i myśliwy, z żoną, księżniczkę 
pruską Fryderyką Dorotą Luizą Hohenzollern byli mecenasami sztuki i ko-
lekcjonerami. Zlecili oni w Antoninie k. Ostrowa budowę pałacyku myś-
liwskiego (zamku) typu „wiatrakowego”, zwanego „molino da vento”, wg 
projektu Karla F. Schinkla (Bernatowicz 2013). W pałacu gospodarze 
umieścili bogaty zbiór broni i trofeów myśliwskich: przy każdych drzwiach 
wypchane niedźwiedzie. Nad drzwiami wysoko orły, sokoły, jastrzębie, peli-
kany, rysie, kormorany, piżmowce i inne okazy fauny. Jeszcze wyżej łby 
żubrze i łosie, las rogów jelenich, tysiące pokrzyżowanych rogów koźlich, 
dziczych kłów, najróżnorodniejszych kopyt i szponów. Mnóstwo dzieł sztuki: 
słynna zastawa srebrna na stół, arcydzieło jubilerskie (Chwalewik 1991: 3). 
W domku szwajcarskim „Ogrodówka” ks. Bogusław Radziwiłł (1809-1873) 
zgromadził w trzech salach opisaną w języku polskim i niemieckim kolekcję 
ornitologiczną, w tym kolekcję jaj ptaków europejskich, z których większość 
sam zebrał. Na ścianach pokoju Ferdynanda Radziwiłła wisiała cała kolekcja 
akwarel ze scenami polowań, jego autorstwa, o czym w pamiętnikach wspo-
minała Maria Małgorzata Potocka, córka Ferdynanda, a prawnuczka ks. An-
toniego.

Rycina przedstawia pałac myśliwski książąt Radziwiłłów w Antoninie i fragment trójkondygnacyjnej 
sali wspartej na filarze ozdobionym trofeami. Staloryt z dzieła Leonarda Chodźko „La Pologne histori-
que, litteraire et monumentale”.
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Z Radziwiłłami skoligacona Anna z Sapiehów Jabłonowska (1728-1800) 
przez całe życie, nie szczędząc trudu i kosztów, urządzała w Siemiatyczach 
najbogatszy w Polsce gabinet historii naturalnej z działami botanicznym 
i zoologicznym oraz bibliotekę, której trzon stanowił zbiór lachowicki po-
tężnego rodu Jabłonowskich. W kolekcji Józefa Aleksandra Jabłonowskiego 
mecenasa nauki i sztuki były m.in. dokumenty, medale, starożytne kamienie, 
zabytkowa broń, portrety przodków. Krzysztof Kluk, proboszcz ciechano-
wiecki, przyrodnik i pisarz, ofiarodawca zebranych w Ciechanowcu okazów 
roślin i zwierząt do gabinetu księżnej, wymienił zawartość jej zbioru ...obfite 
zebranie zwierząt osobliwszych czworonożnych, ptactwa, gadu różnego w spi-
rytusach, ryb, owadu, kruszców, kamieni, skamieniałych rzeczy, konchów 
morskich, skellety, anatomią sztuczną człowieka [...] z najodleglejszych krajów, 
nie zapominając i rzeczy krajowych. Król Stanisław August Poniatowski 
(1732-1798) zbiory te studiował podobno 3 dni (Brzęk 1977: 28).

Na portretach król Stanisław August Poniatowski i jego krewny ks. Józef Poniatowski, kolekcjonerzy 
dzieł sztuki i militariów (Muzeum Narodowe w Warszawie i AGAD)
Broń myśliwska podarowana królowi Stanisławowi A. Poniatowskiemu przez carycę Katarzynę II. Po 
bokach: strzelba i sztucer (Muzeum Narodowe w w Warszawie), w środku strzelba wykładana kością 
słoniową (Muzeum Narodowe w Krakowie), za Mazarakim 1993: 213
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Zainteresowanie króla zbiorami ks. Jabłonowskiej było naturalne, gdyż był 
on wykształconym kolekcjonerem o szerokich zainteresowaniach, podobnie 
jak jego bratanek Józef Poniatowski (1763-1813). Z bogatej kolekcji broni 
królewskiej zachowały się strzelby i sztucery myśliwskie z monogramami 
carycy Katarzyny II, otrzymane w darze od kochanki króla.21 Józef Poniatowski 
posiadał również pokaźny zbiór dawnej i współczesnej broni palnej ulokowany 
w Pałacu pod Blachą. W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego przechowywana 
jest dubeltówka kapiszonowa firmy paryskiej Le Page, darowana mu w 1812 r. 
Au Marchal de la France Josephe Poniatowski (Ajewski 2006). Ze zbioru 
malarstwa i grafiki królewskiej w Gabinecie Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie zachowało się kilkadziesiąt prac o tematyce łowieckiej słynnych 
europejskich mistrzów pędzla i rylca (Korpanty 1998).

Z rozproszonego zbioru militariów ks. Józefa sporą część zakupił ko-
lekcjoner i miłośnik broni Wincenty Krasiński (1782-1858) I Ordynat Opi-

Trąbka myśliwska (róg) z 1697 r. 
Zbiory Czartoryskich (Muzeum Narodowe 
w Krakowie)

Pistolet (z pary) z zamkami kołowymi. 
Drezno pocz. XVII w. 
Zbiory Czartoryskich, 
(Muzeum Narodowe w Krakowie)

Izabela z Flemingów Czartoryska, 
portret A. Roslina z 1774 r. (Wikipedia)

21 Mieczysław Mazaraki (1993), wymienia i prezentuje na zdjęciach: strzelbę myśliwską i sztucer 
myśliwski z monogramami carycy, 2 strzelby myśliwskie z 1787 r., w tym wykładaną kością słoniową, 
z zamkiem skałkowym roboty Grecke w Tule z 1787 r., parę pistoletów myśliwskich z 1787 r. wyko-
nanych w Tule z monogramem carycy.
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nogórski, kontynuator rodzinnych zainteresowań militariami sięgającymi 
XVII w. IV Ordynat Opinogórski Adam Zygmunt Krasiński (1870-1909) 
otrzymał duży złoty medal za ekspozycję starej broni na I Warszawskiej 
Wystawie Łowieckiej przeprowadzonej w dniach 14-23.06.1899 r. w siedzibie 
Warszawskiego Oddziału Cesarskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa 
przy Nowym Świecie (Sztolcman 1889). Ostatni V Ordynat Opinogórski Ed-
ward hr. Krasiński (1870-1940) fundator w 1930 r. nowego gmachu Biblioteki 
i Muzeum Ordynacji Krasińskich w Warszawie, kolekcjoner broni, odziedziczył 
zamiłowania kolekcjonerskie przodków. Na Powszechnej Wystawie Krajowej 
w Poznaniu za parostki i XVI wieczny obraz żubra otrzymał 3 medale srebrne 
(PWK 1929: 28).

Imponujące zbiory Izabeli z Flemingów Czartoryskiej (1746-1835) dały 

Od góry: kusza myśliwska z lewarkiem i bełtami, Niemcy 1537 r.
Strzelba myśliwska z zamkiem kołowym, Niemcy1684 r.
Oszczep myśliwski, Polska, XVIII w.
Prochownica, Polska, XVIII w.
Zbiory Czartoryskich (Muzeum Narodowe w Krakowie), za Mazarakim 1993: 211-212
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początek pierwszemu polskiemu muzeum w puławskiej świątyni Sybilli 
otwartemu w 1801 r. Wśród prawdziwych cymeliów znalazły się również 
przedmioty o proweniencji myśliwskiej: dawna broń myśliwska (kusze, 
strzelby różnych systemów, pistolety myśliwskie, kordelasy, noże myśliwskie), 
akcesoria (prochownice z kości słoniowej, rogi do trąbienia, torby, naczynia do 
picia)22. W zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie w Muzeum imienia 
Czartoryskich znajduje się kilkaset artefaktów związanych z łowiectwem23, 
większość z nich pochodzi z kolekcji tej zasłużonej rodziny. Inwentarz wy-
szczególnia: 7 obrazów malarzy obcych (m.in. Baldassarre De Caro, P.F. 
Hamiltona, malarzy szkoły flamandzkiej i Pietera Bruegela Starszego), ok. 30 
dzieł malarzy polskich (m.in.: J. Brandta, J. Chełmońskiego, P. Michałowskiego, 
J. Fałata, J. Kossaka, ponad 20 rycin (drzeworyty, akwaforty, litografie), 10 
tkanin ozdobnych (tapiserie, obrazy tkane, makaty), militaria (kusze, noże, 
tasaki, kordelasy, strzelby różnych systemów), akcesoria zdobione scenami 
myśliwskimi (rogi na proch, prochownice, bandoliery, pasy myśliwskie, 
tabakiery, rogi sygnałowe, odznaki, fajki, torby na polowanie oraz przedmioty 
użytkowe i ozdobne (flakony, szklanice, pucharki, świeczniki, kubki, plakiety, 
wyroby z kości i poroża, i in.) (Szpetkowski 2010-2018).

Na szczególną uwagę zasługują kolekcjonerskie zamiłowania rodu Lubo-
mirskich, polityków, wodzów, żołnierzy, mecenasów, filantropów, literatów, 
naukowców i artystów. Wybitnym kolekcjonerem rodu był ks. Henryk Lu-
bomirski (1777-1850) z Przeworska, pasjonat sztuki, wychowanek księżnej 
marszałkowej Elżbiety Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej, współzałożyciel 
Ossolineum oraz założyciel Biblioteki i Muzeum im. Książąt Lubomirskich we 
Lwowie, funkcjonujących do II wojny światowej. Katalog broni zdeponowanej 
w muzeum zawiera 543 pozycje, z czego 54 to pistolety (większość w parach), 
77 strzelby różnych systemów (Katalog 1876). Znaczna część kolekcji uległa 
zniszczeniu, pozostała we Lwowie, upaństwowiona przez sowietów. Część 

23 Mieczysław Mazaraki (1993) prezentuje na zdjęciach 27 pozycji broni i akcesoriów z kolekcji 
Czartoryskich przechowywanych w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz reprodukcje obrazów, 
drzeworytów, grafik i miedziorytów J.E. Ridingera z zasobów ks. Czartoryskich.

22 Izabela Kamińska (2012) wymienia: rogową prochownicę myśliwską należącą do króla Henryka 
VIII, kordelas kapitana Jamesa Cooka, butelkę do polowania króla francuskiego Franciszka I oraz torbę 
myśliwską Filipa V8
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Książę Henryk Lubomirski z Przeworska, kolekcjoner, oraz 
założyciel Biblioteki i Muzeum im. Książąt Lubomirskich 
we Lwowie, miniatura Josepha Kreutzingera, ok. 1797 r. 
(Wikipedia)

Zbiory broni zdeponowanej przez Lubomirskich 
w lwowskim muzeum (NAC)

kolekcji znajduje się obecnie w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki im. B.G. 
Woźnickiego, część w muzeach polskich w Rzeszowie, Kielcach, Stalowej 
Woli, Warszawie i Wrocławiu. 

Ostatnim ordynatem przeworskim był ks. Andrzej Lubomirski (1862-1953), 
zapalony myśliwy24, działacz łowiecki, członek Galicyjskiego Towarzystwa 
Łowieckiego i jego członek honorowy od 3.06.1911 r., wystawca, organizator 
i przewodniczący komitetów organi-zacyjnych wystaw łowieckich, w tym 
wiedeńskiej I Międzynarodowej Wys-tawy Łowieckiej w 1910 r. Na PWK 
we Lwowie w 1894 r. wystawił oprócz trofeów łowieckich dwie skałkówki, 
2 pistolety myśliwskie wykładane kością słoniową, 2 z drewna (borówki) 
obciągnięte płótnem (Katalog 1894).

24 O polowaniach ks. Andrzeja Lubomirskiego [w] Małgorzata Wołoszyn „Historia Ordynacji 
Przeworskiej Książąt Lubomirskich”. Rzeszów 2017. http://muzeum.przeworsk.pl/wp-content/uploads//
2017/11/HISTORIA-ORDYNACJI_ALBUM-pdf-na-stron%C4%99.pdf (dostęp 8.01.2020)
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Zbiory Przeworskie Książąt Lubomirskich, z albumu „Wystawa Starożytności Polskich w Krakowie 
w Pałacu Lubomirskich w roku 1858”, rys. i lit. H. Walter (Muzeum w Przeworsku, za Wołoszyn 2017)

Współczesna ekspozycja zachowanej broni ze zbiorów lwowskich ks. Lubomirskich z Przeworska
(Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli) 

We Lwowie pomniki przyrodzie i polskiemu łowiectwu wystawił jeden 
z najwybitniejszych myśliwych Włodzimierz hrabia Dzieduszycki, twórca 
Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego i pierwszego w Polsce muzeum 
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przyrodniczego. Po ojcu Józefie Kalasantym, 
zasłużonym bibliofilu, odziedziczył skłonności 
i zamiłowania do uprawiania nauki i kolek-
cjonerstwa. W chwili otwarcia muzeum skata-
logowanych było 160 tysięcy eksponatów 
z geologii, paleontologii (sensację wzbudzał 
wykopany nosorożec włochaty z Saturni k. Sta-
nisławowa), botaniki i zoologii, głównie orni-
tologii. Pałac Dzieduszyckich we Lwowie przy 
ul. Kurkowej mieścił prywatną galerię sztuki 
(ok. 800 płócien, w tym obraz Juliusza Kossaka 
„Rodzina Dzieduszyckich na polowaniu”25 oraz 3000 arkuszy grafik) i ogromną 
bibliotekę, zawierającą 50 tys. tomów, przewiezioną z rodowej Poturzycy26. 
Książki przyrodniczo-łowieckie ulokowano przy muzeum. 

25 http://dzieduszyccy.pl/?p=1325 (dostęp 1.03.2020)
26 http://www.lvivcenter.org/pl/uid/picture/?pictureid=599 (dostęp 1.03.2020)

Pokój myśliwski Włodzimierza hr. Dzieduszyckiego w Pieniakach z bogatą kolekcją broni („Wieś Ilu-
strowana”, 1911, nr 10, s. 15)

Włodzimierz hr. Dzieduszycki
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Włodzimierz Dzieduszycki posiadał w Pieniakach, pow. brodzki, woj. 
tarnopolskie, ulubiony pokój myśliwski, zarazem pracownię i sypialnię, 
w którym zgromadził dużą kolekcję przedmiotów mających ścisły związek 
z łowiectwem, w tym kilkadziesiąt zabytkowych jednostek broni.

Pieniackie zbiory Dzieduszyckich i Tadeusza Cieńskiego – męża jego 
córki, uległy dewastacji. Były wśród nich ...piękna porcelana, broń myśliwska 
i wojenna, pokój przybrany rogami kozłów i jeleni, obrazy, portrety... (Chwa-
lewik 1991, II: 51). 

W Łańcucie Lubomirskich, od 1816 r. Potockich, zbiory sztuki zaczęła 
gromadzić Izabela z Czartoryskich Lubomirska (1736-1816), mecenaska 
i kolekcjonerka sztuki. Izabelę zwaną Błękitną Markizą, właścicielkę pałacu 
w Wilanowie połączyła pasja kolekcjonerska z zięciem Stanisławem Kostką 
Potockim, znawcą sztuki, kolekcjonerem i myśliwym, który cały czas uzu-
pełniał zbiory korzystając z agentów artystycznych w najważniejszych 
miastach Europy i czynił zakupy podczas podróży. Udostępnione kolekcje 
waz antycznych, obrazów, militariów, pamiątek po Sobieskim, książek i do-
kumentów wzbudzały zachwyt, edukowały, inspirowały do kolekcjonerstwa 
i kształtowały gusty artystyczne. 

Kostka Potocki w Wilanowie i w pałacu na Krakowskim Przedmieściu 
w Warszawie zgromadził imponujący zbiór militariów. W Wilanowie broń 
zabytkową przechowywano w salce zwanej zbrojownią, (...) przy i w bib-
liotece pałacowej eksponowano niektóre z okazów dawnych zbroi oraz broni 
palnej, siecznej, drzewcowej i obuchowej, miotającej, uzbrojenia ochronnego, 
przyborów myśliwskich. Z niektórych zabytków ułożono też ozdobne kom-
pozycje w formie panopliów. W czasach, gdy pałac wilanowski znajdował 
się w posiadaniu rodu Branickich, pozostawał tam jeszcze niewielki, liczący 
90 obiektów zbiór dawnego oręża i pamiątek militarnych, o czym świadczy 
zachowany inwentarz z roku 1895. (...) Niektóre przedmioty wnieśli do 
zbioru Braniccy herbu Korczak, (...) przed II wojną światową w zbrojowni 
została mała, ale interesująca kolekcja broni palnej, zwłaszcza myśliwskiej 
hiszpańskiej i polskiej od XVI do XIX w., broni białej włoskiej, hiszpańskiej, 
francuskiej, szwajcarskiej, polskiej i wschodniej od XV do XIX w., broni 
obuchowej... (Ajewski 2006: 37).
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Dyplom Warszawskiego Oddziału Cesarskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa nadany ks. Ksa-
weremu Branickiemu za złotomedalowy zbiór „starożytnej broni”, wystawionej na I Warszawskiej Wy-
stawie Łowieckiej w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych), za Żuchowski 2015: 112

Ksawery Branicki (1864-1926)27, podobnie jak hr. Adam Krasiński za 
kolekcję broni myśliwskiej otrzymał wielki medal złoty na I Warszawskiej 
Wystawie Łowieckiej. 

Dzisiejsza kolekcja militariów wilanowskich stanowi jedynie fragment 
znacznego niegdyś i cennego zbioru broni historycznej. Zachowało się w niej 
kilka egzemplarzy broni palnej myśliwskiej oraz rogów prochowych: arkebuz 
myśliwski niemiecki kal. 13 mm z początku XVII w., muszkiet myśliwski w typie 
holenderskim kal. 21 mm z przełomu XVII/XVIII w., strzelbę myśliwską kal. 
18 z przełomu XVIII/XIX w., róg prochowy myśliwski firmy „Boche à Paris”, 
wykonany z bydlęcego rogu z poł. XIX w. W kolekcji tej znajdują się również 
dwie pamiątki łowieckie po Auguście Potockim – jego manierka myśliwska 

27 Ksawery Branicki, podobnie jak jego ojciec Konstanty (1824-1884) wybitny ornitolog i mecenas 
wypraw naukowych utworzył w 1887 roku Muzeum Branickich w Warszawie, które w 1919 r. zostało 
przejęte przez Państwowe Muzeum Zoologiczne. Ksawery był też właścicielem zamku Montrésor we  
Francji. Tam także urządził bogatą bibliotekę, która dziś jest częścią muzeum urządzonego na zamku.
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Roman hr. Potocki III ordynat łańcucki 
(Cholewianka-Kruszyńska 2017)

Józef hr. Potocki właściciel dóbr antonińskich 
na Wołyniu („Wieś Ilustrowana”, 1911, nr 10)

z 1837 r. oraz róg myśliwski z poł. XIX w. (Bałdowski 1990: 37-40; Żuchowski 
2015: 113).

Także Braniccy herbu Gryf z najznamienitszym przedstawicielem rodu 
Gryfitów Janem Klemensem Branickim (1689-1771), panem na Branicach, 
Ruszczy, Tykocinie i w Białymstoku, organizatorze polowań dla królów 
Augusta III i Stanisława Augusta Poniatowskiego w lasach okalających 
pałacyk w Choroszczy, posiadali okazałą kolekcję broni myśliwskiej. Kolekcja 
hetmana znajdująca się w skarbcu białostockim obfitowała w różnego ro-
dzaju rynsztunek służący do polowania: wśród broni palnej dziewiętnaście 
zdobionych fuzji określanych paryskimi, tureckimi, drezdeńskimi, kalsbadzkimi, 
janczarskimi, końskimi, wiatrówki oraz sztućce – każdy egzemplarz wysokiej 
jakości i wartości. W inwentarzu majętności pozostałych po śmierci Jana 
Klemensa Branickiego odnotowano także myśliwską broń białą: trzydzieści 
dzid żelaznych do polowania, siedem oszczepów na grubego zwierza oraz 
osiem łuków. W archiwach skarbca białostockiego znajdują się również 
akcesoria, prochownicę w srebro oprawną, z racicy łosia, z jaszczczurków 
oraz kordelasy, trąby myśliwskie, wabiki na zwierzynę (Kamińska 2012: 153).

Wracając do zbiorów Potockich zdobiących pałac łańcucki, należy odno-
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tować kolekcje malarstwa i grafiki, mebli, instrumentów muzycznych, sreber, 
porcelany, szkła, laki, tkanin, akcesoriów łowieckich i wspaniały księgozbiór 
z licznymi książkami przyrodniczo-łowieckimi gromadzonymi już przez 
I ordynata. Potoccy zapaleni myśliwi, organizatorzy pierwszych polskich 
polowań par force w stylu angielskim w Łańcucie i w Antoninach u Józefa 
Mikołaja (1862-1922) na Wołyniu, z pasją kolekcjonowali zabytki łowieckie 
(obrazy, książki, trofea, broń i akcesoria). Polowania par force28 i kolejne łowy 
organizowane w Łańcucie odegrały też istotną rolę kulturotwórczą i wzbo-
gacały zbiory. Juliusz Kossak uczestnik wielu biegów myśliwskich, m. in. w 
Łańcucie i Białej Cerkwi29 dokumentował je malarsko. Powstało wiele akwa-
rel ukazujących zbiorowe gonitwy za lisem, portrety Potockich podczas par-
forsów, hundsmanów ze sforami psów itp. sceny. 

Trofea, księgozbiór łowiecko-ornitologiczny, broń palną i białą (korde-
lasy), obrazy ze scenami polowań, do czasu wybudowania pałacyku myś-
liwskiego, gromadzono i eksponowano w zamku łańcuckim30. Na liczne 
trofea myśliwskie w czasach I ordynata przeznaczone były sale parterowe 
zamku. (...) W Łańcucie trofea wieszano w tzw. pokojach bilardowych, (...) 
ozdabiano je licznymi obrazami o tematyce myśliwskiej i hippicznej oraz 
sztychami przedstawiającymi angielskie wyścigi konne lub zwierzęta łowne 
(Cholewianka-Kruszyńska 2017: 48). 

Żyłkę myśliwską odziedziczyli synowie II ordynata hr. Roman Potocki 
(1851-1915) i Józef Mikołaj (1862-1922). Bracia Potoccy dorastali w atmos-
ferze gonitw za lisem, grania ogarów, huku strzelb. Nic też dziwnego, że 
pasja łowiecka i kolekcjonerska właścicieli Łańcuta i Antonin przewyższała 
hobby ich przodków, rozsławiła łowiska. Udział we wzorowo prowadzonych 
polowaniach u Potockich, w gronie przedstawicieli najznamienitszych rodów 
i strzelb ówczesnej zniewolonej Polski był zaszczytem.

28 Pierwsze polowanie par force z inicjatywy Adama Potockiego z Krzeszowic zorganizowano 
w Łańcucie w 1841 r. (Cholewianka-Kruszyńska 2017).

29 W Białej Cerkwi – majątku dziadka Adama Potockiego z Krzeszowic parforsy odbywały się do 
wybuchu I wojny światowej. 

30 Łańcuckie zbiory były wzbogacane przez kolejnych ordynatów i ich żony: I – Alfreda (1786-1862) 
i Józefinę Marię z Czartoryskich, II – Alfreda Józefa (1822-1889) i Marię Klementynę z Sanguszków 
(1830-1903), III – Romana (1851-1915) i Elżbietę Matyldę z Radziwiłłów (1861-1950)) i IV – Alfreda 
Antoniego (1886-1958).
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Roman Potocki, III ordynat łańcucki, hobby kolekcjonerskie przejawiał 
od najmłodszych lat. Już jako kilkunastoletni chłopiec zaczął gromadzić 
kolekcję ptactwa krajowego, mieszczącą się ostatecznie w 9 szafach – gab-
lotach, składającą się z 260 okazów (Cholewianka-Kruszyńska 2017). Zbiory 
Romana, początkowo trofeistyczne, później z uwzględnieniem literatury, 
malarstwa, broni i akcesoriów, kilkakrotnie były eksponowane na wys-
tawach przemysłowo-rolniczych i łowieckich. Jako znawca myślistwa i wy-
bitny działacz łowiecki był organizatorem, przewodniczącym komitetów 
organizacyjnych i jurorem wystaw. W latach 1882-1902 był prezesem Gali-
cyjskiego Towarzystwa Łowieckiego i jego członkiem honorowym. Roman, 
razem z kuzynami z Krzeszowic Arturem i Andrzejem Potockimi31 zdobywali 

Talerze z serwisów z motywami 
myśliwskimi i roczniki „Łowca” ze 
zbiorów julińskich (Cholewianka-
Kruszyńska 2017).
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31 Roman z Łańcuta i Artur Potocki z Krzeszowic byli uczestnikami Krajowej Wystawy Rolniczo-
Przemysłowej w Krakowie 1887. Roman i Andrzej Potocki z Krzeszowic na Wystawie Rolniczo-Leśnej 
we Lwowie 1890 zdobyli medale złote. Synowie Adama Potockiego z Krzeszowic, twórcy łańcuckich 
parforsów w stylu angielskim, Artur (1850-1890) i Andrzej (1861-1908) byli towarzyszami łowów, 
zapalonymi myśliwymi i kolekcjonerami. Artur z Romanem zakładali GTŁ we Lwowie w 1887 r., 
a Andrzej był jednym z największych właścicieli ziemi i obiektów przemysłowych w Galicji. Był 
kolekcjonerem, zbierał numizmaty, pasy słuckie, kobierce, makaty i in. tkaniny, obrazy, sztychy, książki 
i rękopisy, trofea oraz broń, akcesoria łowieckie. Był uczestnikiem wystaw broni i trofeów łowieckich 
m.in. w Warszawie (1889), Paryżu (1900), Wiedniu (pośmiertnie) (1910), Lwowie (1894). We Lwowie 
wystawił oprócz modeli urządzeń łowieckich, trofeów także starożytną broń myśliwską (Katalog 1894).



na wystawach cenne nagrody, dyplomy, ze złotymi medalami włącznie. 
W 1880 r. Roman Potocki, jeszcze za życia ojca, w oddalonym o 15 km 

Julinie wybudował z płazów eklektyczny pałacyk myśliwski z elementami 
neogotyku i szwajcarskiej willi. Wystrój wnętrza z dominującymi w nim 
trofeami zdobiącymi hol i pokoje, elementy architektury nawiązującej do 
kultu św. Huberta (płaskorzeźba kaflowa, zdobnictwo mebli, a przed pała-
cem pomnik św. Huberta), liczne bibeloty i obrazy, porcelanowa zastawa 
stołowa zdobiona wizerunkami zwierząt i scen myśliwskich, wreszcie jeden 
z najwspanialszych księgozbiorów leśno-łowieckich zakupiony w 1883 r. od 
dyrektora łańcuckich lasów Franciszka Reicharda, świadczyły o postrzeganiu 
łowiectwa w wymiarze nie tylko gospodarczym i rekreacyjnym ale także kul-
turowym, w którym niebagatelną rolę spełniała działalność organizacyjna 
i kolekcjonerska. Potoccy stworzyli też imponującą kolekcję pojazdów 
myśliwskich. Wozy podjazdowe, wieloosobowe breki o myśliwskim charak-
terze, klasyczne powozy i sanie dojazdowe, wreszcie automobile myś-
liwskie sprostały potrzebom organizacji polowań różnego typu i wielkości 
oraz zaspokajały gusty takich gości jak: arcyksiążę Leopold Salwator, ks. 
Thurn und Taxis, ks. Antoni Radziwiłł z Nieświeża, arcyksiążę Franciszek 
Ferdynand, ks. Liechtenstein oraz członkowie rodziny hrabiowie i książęta: 
Potoccy, Lubomirscy, Radziwiłłowie, Tyszkiewiczowie i inni.

W Antoninach na Wołyniu odziedziczonych od Sanguszków, rezydował 
Józef Mikołaj Potocki, brat Romana III ordynata łańcuckiego. Sanguszkowie 
przenieśli tu wiele cennych rzeczy ze Sławuty i Zasławia – srebra, spiżowe 
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Pałac w Julinie, 
fot. K. Mielnikiewicz



32 Józef Potocki napisał: „Notatki myśliwskie z Indyi” (1891), „Notatki myśliwskie z dalekiego 
wschodu. Ceylon (1894), „Notatki myśliwskie z Afryki. Somali” (1897), „Nad Setitem” (1921).

ozdoby, obrazy, gobeliny, wschodnie kobierce i inne. Z majątku w Wiśniowcu 
trafiły tu popiersia Jana III Sobieskiego i Stanisława Augusta, a z obrazów 
– płótno Józefa Brandta „Hetman Rewera Potocki pod Beresteczkiem” i ob-
raz Jana Chełmińskiego „Napoleon ze sztabem pod Pułtuskiem”, a także 
obrazy Jana Matejki, Juliusza Kossaka i pokaźna kolekcja grafiki angielskiej 
i francuskiej (Antoniuk 2017a; Bagińska-Żurawska 2016). 

Antoniny słynęły też z wzorowo prowadzonego gospodarstwa łowiec-
kiego. Józef Mikołaj, był kolekcjonerem trofeów łowieckich zdobytych 
w łowiskach rodzinnych i podczas licznych wypraw safaryjskich, obrazów 
słynnych mistrzów, literatury łowieckiej, broni, ekwipunku myśliwskiego 
i jeździeckiego oraz pisarzem łowieckim32. 

Przed wojną biblioteka antonińska liczyła około 20 000 tomów i składała 
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Pokój myśliwski Józefa hr. Potockiego w dwóch aranżacjach. Na zdjęciu Romuald Sokalski – nadle-
śniczy i kierownik ośrodka zwierzyny w Pilawinie na Wołyniu. Reprodukcja po lewej z (Cholewianka- 
Kruszyńska 2017), zdjęcie po prawej (zbiory MŁiJ w Warszawie)



Wojciech Kossak. „Wyjazd na polowanie w Antoninach”, olej na płótnie, 1909 r. (Wikipedia)
U dołu: spinka i guzik do rajtroku (Cholewianka-Kruszyńska  2007)

się z kilku odrębnych części. Biblioteka osobista śp. hr. Józefa Potockiego 
znajdowała się w paru szafach w jego gabinecie. (...) W jednym z gabinetów 
wisiały oryginały ilustracyj P. Stachiewicza do dzieła „Wyprawy myśliwskiej” 
Józefa Potockiego. W „hallu” pełno było broni myśliwskiej, ozdób i trofeów 
myśliwskich ... (Chwalewik 1991 I: 4). 

O znaczeniu łowiectwa w życiu Józefa świadczy dbałość o zachowanie 
historycznych realiów tamtych polowań. Aż na dwunastu w liczbie siedemnastu 
malarskich i rzeźbiarskich wizerunków, Józef Potocki, przedstawiany był jako 
myśliwy, w tym na dziewięciu z nich podczas polowania. Żaden inny Polak nie 
ma tylu co on łowieckich wizerunków, których tłem byłyby polowania, w tym 
także egzotyczne. (...) Jako myśliwego portretowali hrabiego Juliusz i Wojciech 
Kossakowie, Kazimierz Pochwalski, Julian Fałat, Piotr Stachiewicz, Józef Ra-
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packi, i Stefan Norblin (Cholewianka-Kruszyńska 2017: 210). Kossakowie 
malowali również portrety konne członków rodziny, przyjaciół oraz sceny 
zbiorowe antonińskich parforsów. Żyłka kolekcjonerska podpowiadała 
Potockiemu o potrzebie fotograficznego dokumentowania działalności nie 
tylko łowieckiej. Zdjęcia znajdujemy też w prasie, m.in. we „Wsi Ilustrowanej” 
i w „Łowcu Polskim”. Dbałość o zachowanie tradycji łowieckich przez autora 
„Notatek myśliwskich z Indyi” przejawiała się w wysyłaniu uczestnikom 
ozdobnych zaproszeń, wymogu posiadania przez jeźdźców i służbę strojów 
myśliwskich, przestrzeganiu ceremoniału przed i po polowaniu, bogatej opra-
wie muzycznej33. 

33 W majątku Sanguszków i Potockich pracował Artur Śliwiński, autor „Chóru Strzelców”, prowadził  
on polowania, uatrakcyjniał je muzycznie, układał słowa myśliwskich pieśni. 

W Sławucie, Zasławiu, Antoninach potężny wołyński ród Sanguszków 
poza hodowlą koni, gospodarką, działalnością filantropijną, gromadził zbio-
ry kolekcjonerskie, które w większości zostały zniszczone na oczach 85-let-
niego Romana Damiana Sanguszki (1832-1917) przez zrewoltowane hordy 
bolszewików. Na wielopokoleniowy zbiór sanguszowski gromadzony m.in. 
przez Hieronima (1743-1812) Romana (Sybiraka) (1800-1881), Eustachego 
(1842-1903) i Romana Damiana (1832-1917), składały się wykopaliska 
archeologiczne, kolekcje starych tkanin i pasów słuckich, kosztowny zbiór 
dawnej broni, kilka chorągwi szytych na atłasach, piękne akwarele, rzadkie 
rękopisy, a wśród nich dokumenty i pamiętniki członków rodziny. Biblioteka, 
której podstawę tworzył księgozbiór korecki Czartoryskich przeniesiony tu 
w 1810 r., liczący w latach siedemdziesiątych XIX w. ponad 5000 tomów, 
wzrósł z czasem do kilkunastu tysięcy woluminów. Osobną ważną pozycję 
zajmowało przebogate archiwum rodziny Sanguszków, przeniesione w 1866 r. 
z zamku w Zasławiu. Zawierało ono 1127 dokumentów. W jego skład weszły 
archiwa: ostrogskie, zasławskie z dokumentami od 1284 r., Tarnowskich z Ho-
rochowa i archiwum Sanguszkowskie tzw. „kowelskie” (Aftanazy 1994). 

Miłośnikiem broni i zapalonym myśliwym był też Paweł Karol Sanguszko 
(1680-1750) z Lewartowa (Lubartowa). W inwentarzu Sanguszków z 1902 r., 
spisanym w Sławucie widnieje kolekcja skałkowych strzelb myśliwskich: 
Fuzje paryskie, hiszpańskie, angielskie, włoskie, perskie, tureckie, nieświeska, 
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Zbrojownia w Podhorcach, ok. 1880, fot. Edward Trzemeski (Muzeum Narodowe w Warszawie)

dubińska z srebrnym okowem, kurlandzka. W inwentarzu odnotowano także 
różne akcesoria: trąba z muszli ślimaka, prochownica z nogi raka morskiego, 
prochowniczki ze ślimaków morskich (Kamińska 2012: 154).

Bracia Eustachy i Roman Sanguszkowie byli też ostatnimi właścicielami 
dóbr podhorckich, gdzie Rzewuscy, wcześniejsi właściciele tamtejszego pa-
łacu – „Wersalu Podola”, przez kolejne pokolenia gromadzili bezcenne zbiory 
sztuki i militariów oraz pałacu w Gumniskach, miejscu przechowywania 
artefaktów myśliwskich, zwłaszcza zabytkowej broni, której nieliczne okazy 
można było oglądać w 1894 r. na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwo-

Zachowana broń myśliwska Sanguszków (Muzeum Okręgowego w Tarnowie)
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W Antoninach i Sławucie polował towarzysz łowów i przyjaciel Józefa 
Potockiego Zdzisław hr. Tarnowski z Dzikowa, spadkobierca muzeum pa-
miątek rodzinnych w Dzikowie i kontynuator kolekcjonerskiej pasji przod- 
ków. Spośród starożytności, obrazów, porcelany, rzeźb brązowych i porce-
lanowych, gobelinów, literatury i broni znaczna część nawiązywała do 
łowiectwa i jeździectwa (Załęski 2005). W zamku mieściło się bardzo bogate 
muzeum myśliwskie (Chwalewik 1991: 78). Powstało ono podczas moderni-
zacji siedziby w latach 1911-1912 w miejscu dawnej zbrojowni. Zdzisław 
Tarnowski – ówczesny właściciel zamku – był zapalonym łowcą. Zgromadził 
w salonie (muzeum) najcenniejsze trofea, ulubioną broń, a także obrazy, 
ryciny i zdjęcia przedstawiające sceny polowań. Zapraszał do Dzikowa za-
przyjaźnionych Juliusza i Wojciecha Kossaków, a ci wzbogacili kolekcję zam-
kową w obrazy o tematyce myśliwskiej. Zdzisław Tarnowski i jego stryjeczny 
brat Hieronim kolekcjonowali i wystawiali trofea myśliwskie na wystawach 
łowieckich, osiągając medalowe sukcesy. Na I Ogólnopolskiej Wystawie 
Sportowej, z działem łowieckim, o kolekcji Zdzisława Tarnowskiego pisał 
Albert Mniszek: Bogactwem trofeów i wielkim smakiem ich ugrupowaniu 
czaruje widza zajmująca pół ogromnej sali grupa Zdzisława hr. Tarnowskiego. 
Wśród lasu rogów widzimy potężne płótna Kossaka, Fałata, Pochwalskiego 
i Malczewskiego na pierwszy plan wybijają się w tej grupie potężne wieńce 
jeleni nizinnych. Widzimy prześliczne rysie, niedźwiedzie i skóry wilcze (Mni-
szek 1927: 142).35 Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r. 
pawilon hr. Tarnowskiego liczył 55 eksponatów w tym 2 obrazy Kossaka i 9 
fotografii.36

34 Rodzaj kuszy o metalowym łęczysku oraz lekkim łożu, przystosowanej do miotania kul kamiennych 
lub ołowianych zamiast bełtów. Stosowana do polowań i zawodów strzeleckich w XVI-XVIII w.

35 Hrabia Zdzisław Tarnowski na tej wystawie zdobył medale: 3 złote, 3 srebrne i brązowy (Łowiec 
1927, 7: 129-130).

36 Na PWK w Poznaniu hr. Tarnowski zdobył: złote: puchar, 3 tarcze, w tym II i III, medal duży za 
całość, oraz medale” srebrne – 12, brązowe 7 (Katalog 1929).

wie: Na szczupłą, ale bardzo cenną garstkę starożytnej broni myśliwskiej 
i dawnych rynsztunków łowieckich złożyli się ks. Eustachy Sanguszko (stare 
arbalety34, skałkówka i wiatrówka, piękne rożki na proch) i Andrzej Lubo-
mirski z Przeworska (Juliusz Starkiel 1894: Łowiectwo na Powszechnej Wys-
tawie Krajowej; „Łowiec” 129-131; Katalog 1894: 80).
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Trofea i obrazy w pokoju myśliwskim hr. Zdzisła-
wa Tarnowskiego. Obrazy pędzla Juliusza Kossaka 
„Powóz zaprzężony w czwórkę koni” i „Władysław 
Tuczyński na klaczy Elektra podczas zawodów hip-
picznych w Krakowie”, 1917 r., fot. M. Affanasowicz 
(Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega)

Pokój myśliwski (tzw. zbrojownia) hr. Zdzi-
sława Tarnowskiego w Dzikowie. Widok na 
kominek z figurą św. Huberta. 
Na ścianie obrazy Juliusza Kossaka. 1917 r., 
fot. M. Affanasowicz 
(Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega)

Wojciech Kossak, „Zdzisław Tarnowski na polowaniu”, 1928 r., olej na płótnie (Zbiory Muzeum Histo-
rycznego Miasta Tarnobrzega)
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37 W 1939 r. zbiór militariów liczył ok. 600 eksponatów.
38 Wg spisu z 1826 r., jw.
39 Zamek skałkowy typu hiszpańskiego (hiszpańsko-mauretański, śródziemnomorski,) – odmiana 

zamka skałkowego rozpowszechnionego w krajach śródziemnomorskich. Był kolejnym etapem ewolucji 
zamka niderlandzkiego stosowanego w Europie Północnej. Charakteryzował się krzesiwem połączonym 
z pokrywą panewki oraz silną sprężyną główną umieszczoną po zewnętrznej stronie blachy zamkowej 
(Wikipedia).

Spośród kolekcji wielkopolskich myśliwych na uwagę zasługują zbiory 
Raczyńskich z Rogalina i Działyńskich z Kórnika i Gołuchowa. Raczyńscy 
polowali, ale bardziej niż łowy interesowała ich polityka, sztuka (bibliofilstwo, 
malarstwo) i militaria. Zabytkowa broń myśliwska, była obecna w zbrojowni, 
ale nie tak liczna jak w Kórniku. Spośród Raczyńskich w historii łowiectwa 
najbardziej zapisał się Roger Adam (1889-1945), kolekcjoner i polityk. Roger 
Raczyński polował w kręgach dyplomatycznych i stał na czele Komitetu 
Organizacyjnego Polskiego Działu Międzynarodowej Wystawy Łowieckiej 
w Berlinie w 1937 r.

Wytrawnymi kolekcjonerami byli Adam Tytus Działyński (1796-1861) 
i jego spadkobiercy z Kórnika, Gołuchowa i Zakopanego. Chlubą kolekcji 
kórnickiej była biblioteka i zbrojownia z licznymi artefaktami, świadczącymi 
o rodzinnych tradycjach łowieckich. Wśród bibliofilskich cymeliów przyrod-
niczo-łowieckich, rzadko wymienianych przez naukowców, jest jedyny w peł-
ni zachowany egzemplarz pierwszego wydania „Myślistwa Ptaszego” Mate-
usza Cygańskiego z 1584 r. 

Z zachowanych inwentarzy, rachunków za konserwację i naprawy rusz-
nikarskie wiadomo, że w zbiorach militariów było37: dziewięć strzelb, w tym 
mała paryska z napisem na lufie „fiflon à Paris”, niektóre wykładane złotem 
lub oprawne w srebro, jedna „z łożem wykładanym kością słoniową w różne 
desenie”, trzy sztucery kołowe różnej wielkości, jeden inkrustowany kością38. 
W spisie z 20 stycznia 1831 r. w grupie broni długiej było wyszczególnionych 
siedem strzelb skałkowych, pierwsza oprawa srebrem wykładana, druga [...] 
mająca w kolbie skryty mały bagnet, trzecia lufa przy zamku wyzłacana, 
czwarta lufa posrebrzana” dziwerowana. Wśród dalszych flint znajdowały się 
egzemplarze z lufą i oprawą posrebrzaną i wyzłacaną, „z zamkiem tureckim” 
(zapewne typu śródziemnomorskiego – miquelet39), „lufa posrebrzana i w 
srebro oprawna” i ostatnia z lufą dziwerowaną, wysrebrzana oprawa mo-
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siężna”. Niektóre egzemplarze broni były dziełami znanych rusznikarzy – 
londyńskiego H. W. Mortimera i paryskiego Jeana Lepage’a (B. Dolczewska, 
Z. Dolczewski 2006: 183-215). Warto nadmienić, że żona Jana Działyńskiego 
Izabela z Czartoryskich, dzieliła zainteresowania kolekcjonerskie męża i matki 
Izabeli z Flemingów, stworzyła muzeum w Gołuchowie ze zbiorami grafik, 
europejskiego rzemiosła artystycznego, starożytności greckich, rzymskich 
i etruskich.

Zbrojownia w pałacu Raczyńskich w Rogalinie. Widoczne 
dwa stojaki ze strzelbami (zbiory Wielkopolskiego Konserwa-
tora Zabytków)

Szafy z najcenniejszymi książkami biblioteki kórnickiej 
(http://poznanskiefyrtle.pl/page/6/) Adam Tytus Działyński (Wikipedia)

Kórnicki egzemplarz „Myślistwa 
ptaszego” Mateusza Cygańskiego 
z 1564 r. (zbiory Kórnickie)

W Jabłonnie k. Warszawy kolekcję broni, obrazów i trofeów posiadał 
Maurycy Potocki (1894-1949) namiętny myśliwy, działacz Polskiego Związku 
Łowieckiego, uczestnik i organizator polowań z udziałem arystokracji, po-
lityków, generalicji. Swoje trofea, zbiory broni i obrazów (grafik) eksponował 
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Pisane informacje o eksponowaniu trofeów, dekorowaniu obrazami upolo-
wanej zwierzyny wnętrz zamkowych właścicieli Pszczyny znalazły się 
w inwentarzu z 1664 r. (Kruczek 1983)40. Anhaltowie, w szczególności zaś 
Hochbergowie, z najbardziej utytułowanym myśliwym, Wielkim Łowczym 
Królestwa Janem Henrykiem XI księciem von Pless (1861-1938) pomnażali 
zasoby kolekcji łowieckiej liczącej około 600 trofeów zwierzyny płowej 
i czarnej, grafiki (miedzioryty Johanna Ridingera), obrazy i fotografie książąt 
pszczyńskich w strojach myśliwskich, obrazy o tematyce animalistycznej, 
rzeźby i płaskorzeźby, ilustrowane księgi polowań, broń i akcesoria myśliwskie 
(kusze, strzelby prochownice, oszczepy, tasaki, rogi myśliwskie, przybory 

40 Jan Kruczek w katalogu zachowanej broni pszczyńskiej wymienia i zamieszcza fotografie 55 
jednostek, w tym: cieszynkę i 3 arkebuzy z połowy XVII w ze zbiorów Anhaltów, 22 strzelby skałkowe, 
sztucer skałkowy, 17 strzelb kapiszonowych, wiatrówkę i 10 strzelb tarczowych.

Maurycy Stanisław Potocki 
(Łowiec Polski)

Strzelba króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ze zbiorów 
Maurycego Potockiego z Jabłonny (NAC)

Figurka gipsowa Jana Henryka 
XI von Pless (Zbiory Muzeum 
Zamkowego w Pszczynie)

na wielu wystawach. W Poznaniu na PWK w 1929 r. pokazał 74 eksponaty, 
w tym, oprócz trofeów, 2 dokumenty, 16 fotografii, drzeworyt Andriollego 
– żubr, 3 karykatury myśliwskie autorstwa Kostrzewskiego, dubeltówkę króla 
Stanisława Augusta, dwie strzelby (dubeltówkę i pojedynkę) z XVIII w. i trzy 
rogi myśliwskie (Katalog 1929).
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Broń myśliwska Hochbergów, ze zbrojowni na zamku w Pszczynie, fot. K. Mielnikiewicz
Po prawej: wystrój korytarza zamkowego w pałacu Plessów w Pszczynie w okresie międzywojennym 
(Wild und Hund)

Fragment wystroju sali na zamku w Promnicach z okresu międzywojennego (Wild und Hund) i pomnik 
św. Huberta, wg projektu Jana Jandy wzniesiony przed wejściem głównym, fot. K. Mielnikiewicz
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do elaboracji nabojów, torby) książki i dokumenty, porcelanę i in. Akcenty 
myśliwskie pszczyńskiego zamku dominowały w dekoracjach wszystkich 
trzech, mieszkalnych kondygnacji zamku, szczególnie korytarzy (galerii), 
salonów reprezentacyjnych, apartamentów cesarskich oraz pokojów pracy 
księcia. Szczególne wrażenie robiły umieszczone na ścianach kompozycje 
broni palnej i białej, oszczepów, poroży41,42. 

Pasje myśliwskie i kolekcjonerskie Jana Henryka XI Hochberga, twórcy 
rogu myśliwskiego Fürst-Pless, współautora (z Rosnerem pszczyńskim księ-
garzem) zapisów nutowych sygnałów myśliwskich zaowocowały budową 
reprezentacyjnego pałacyku myśliwskiego Promnice z bogatym wystrojem 
wnętrz, na które składały się wielkoformatowe obrazy Alfreda Brühla „Żubry” 
i „Jelenie”, ok. 450 trofeów (wieńce, szable, medalion żubra, jeleni, ptactwa), 
w gablotach militaria łowieckie, meble z motywami animalistycznymi i roś-
linnymi, żyrandole z poroży. Przed zamkiem figura św. Huberta, wykonana 
w 1864 r. 

41 Patrz też: Jan Kruczek: Trofea myśliwskie na zamku pszczyńskim i Zamek myśliwski Promnice. 
Materiały Muzeum Wnętrz Zabytkowych w Pszczynie. 1988, Pszczyna: 59-108.

42 Zbiory Hochbergów w Pszczynie podczas II wojny światowej nie zostały zniszczone, przejęte przez 
polskie władze, umieszczone w odrestaurowanych wnętrzach zamkowych tworzą wyjątkowo dobrze 
zachowany obiekt dziewiętnastowiecznego zamku myśliwskiego, który powinien zwiedzić każdy 
prawdziwy myśliwy.

43 W 1945 roku zamek został rozgrabiony i zniszczony w 65–70%, a w latach 60 ruiny zamku 
rozebrane. https://katowice.wyborcza.pl/katowice/5,35063,19543618.html?i=6 (dostęp 15.01.2020).

Na Górnym Śląsku było kilka pruskich rodzin magnackich, posiadających 
rezydencje, zamki i bogate kolekcjonerskie zbiory myśliwskie. Do najwspa-
nialszych należał zamek Donnesmarcków, „Śląski Wersal”, w Świerklańcu, 
z bogatymi zbiorami kolekcjonerskimi i myśliwskim wystrojem wnętrz.43

Nie tylko magnateria rozmiłowana była w myślistwie. W dworach i dwor-
kach szlacheckich także tętniło życie łowieckie, a w wielu z nich o kulturze 
łowieckiej właściciela świadczyły okazałe gabinety myśliwskie okraszone 
kolekcjami broni, akcesoriów, obrazów i książek. 

U Bolesława Świętorzeckiego (1874-1938), wybitnego myśliwego 
i działacza łowieckiego, współzałożyciela Towarzystwa Łowieckiego Ziem 
Wschodnich w Wilnie i wiceprezesa Polskiego Związku Stowarzyszeń 
Łowieckich, w sieni i salonie myśliwskim stały dwa olbrzymie wypchane 
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44 Wspomnienia Anieli z Bukowskich Załęskiej dotyczą Jerzego Bukowskiego, bogatego szlachcica, 
ze Średni (Sanok).

Pałac w Świerklańcu. Na nielicznych zachowanych archiwalnych zdjęciach wnętrz rzucają się w oczy 
zabytki myśliwskie: kominek z rzeźbami Diany, postaciami grającymi na rogach, psami myśliwskimi, 
salon z wielkoformatowymi obrazami sławiącymi Dianę, plafonami zdobionymi scenami myśliwskimi, 
zegarem kominkowym z jeleniem (https://katowice.wyborcza.pl/katowice/5,35063,19543618.html?i=6)

niedźwiedzie; wisiały dziesiątki skór wilczych; wspaniale cętkowana skóra 
rysia, niezliczone łby łosi jeleni; misternie czarno-uperlone różki kozłów, 
olbrzymi oszczep – broń już wtedy muzealna, a w oszklonej szafie piękna 
kolekcja broni myśliwskiej: dubeltówek i trójlufek, sztucerów dubeltowych 
i pojedynczych, strzelb współczesnych i muzealnych, a wśród nich dubeltówka 
skałkowa z dziwerowanymi lufami i złoconym napisem na zamku: „Sagalas 
London a Bałabanówka”. Na łopatach łosich, na srebrnym łańcuszku wisi 
„róg bawoli cętkowany kręty” z wyrytym na srebrnej tarczy klejnotem 
Świętorzeckich „Trąby”. W salonie – obligatoryjne mahonie, na ścianach 
obrazy Wyczółkowskiego, a wśród nich portret słynnego gajowego-kłusow-
nika Bołtruka, postaci w Malinowszczyźnie niemal legendarnej (Pawli-
kowski: 167).

Anna Bukowska pisała44: Moja matka z dziećmi i nieustannymi gośćmi, 
którzy familiami po kilka tygodni przesiadywali w Średni, mieszkała we dwo-
rze, mój ojciec zaś miał w oficynie trzy duże izby dla siebie. W pierwszej był 
komin, w którym gotowano strawę dla strzelców, dodnia wyjeżdżających. 
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W tej izbie stal warsztat sieciarski, rymarski, ślusarski (byli we wsi osiedleni 
doskonali krawcy, szewcy, cieśle, kowale, stolarze, wszyscy kosztem mego ojca 
wyuczeni). W drugiej izbie był rodzaj kancelaryi, a w niej i w trzeciej, ściany 
były obstawione szklanemi szafami ze strzelbami, kordelasami, pałaszami, 
pistoletami itd. Trąbki, rogi, torby, rogi jelenie zapełniały miejsca próżne, 
zamiast kobierca podłoga pokryta wyprawnemi skórami faworytów psów 
i koni. Przybór był kompletny do polowania na wszystkie pory roku (Załęska 
1879: 9).

Kolekcjonerstwo ściśle łowieckie zaczęło kształtować się w II połowie 
XIX i na początku XX w., inspirowane m.in. wystawami rolniczo-przemys-
łowymi z pawilonami myśliwskimi, coraz liczniejszymi wystawami ekspo-
nującymi początkowo trofea, spreparowaną zwierzynę, później broń, akce-
soria, literaturę, malarstwo łowieckie. Niebagatelną rolę w kształtowaniu 
kolekcjonerskiego hobby miały pierwsze prywatne salony, biblioteki i muzea 
przyrodniczo-łowieckie z licznymi eksponatami faunistycznymi i zabytkami 
sztuki, tworzone przez myśliwych tej miary co Włodzimierz hr. Dzieduszycki 
(1825-1899) – założyciel Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego. 

Obok zbieraczy z wyższych sfer posiadających wielopokoleniowe zbiory, 
na arenę kolekcjonersko-wystawienniczą wkraczają myśliwi, kolekcjonerzy – 
pasjonaci, wywodzący się ze środowisk naukowych, wojskowych, lekarskich, 
artystycznych, urzędniczych, drobnych właścicieli ziemskich i in. profesji. Ich 
zbiory są różnorodne, przeważnie o mniejszej wartości materialnej, ale także 
cenne, bardziej tematycznie wyspecjalizowane. Pojawiają się kolekcjonerzy 
łowieccy w pełnym tego słowa znaczeniu, ich zbiory stanowią tworzywo 
do badań naukowych. Publikowanie wyników służy celom dydaktycznym 
i wystawienniczym. Przykładem są postacie Kazimierza Wodzickiego – 
ornitologa i publicysty, Franciszka Reicharda de Reichardsperga (1839-1912) 
– dyrektora lasów ordynacji łańcuckiej, później prof. Witołda Ziembickiego, 
kolekcjonera książek, publicysty i badacza historii literatury łowieckiej oraz 
kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego, gromadzącego kompleksowy zbiór 
artefaktów, ukierunkowany na historię i kulturę łowiecką, zbiór badany, 
opisywany, eksponowany na pokazach i wystawach. 
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4.3.  Kolekcjonerzy podczas wojny i okupacji

Wojna i okupacja nie przerwała działań kolekcjonerów, mimo że w zde-
cydowany sposób brutalnie przerwała ich działalność, co gorsza znisz-
czyła większość zabytków kultury. Posiadacze cennych przedmiotów 

i księgozbiorów stracili je bezpowrotnie. 
Zgodnie z zarządzeniem hitlerowskich władz wojskowych myśliwi przynosili 

„do depozytu” broń, nierzadko zabytkową i cenną, za nic nieznaczącym pokwito-
waniem. Zrabowana przez okupanta zaginęła bezpowrotnie, przepadła też znaczna 
część zbiorów przekazywana przez myśliwych na tworzące się przed wojną muzeum 
łowieckie. 

Piękną kartę polskiego łowiectwa zapisali polscy oficerowie – jeńcy wojenni, 
wśród nich wybitni myśliwi, zamknięci w oflagach na terenie całej Rzeszy. 

Bogatą działalność kulturalną prowadzili leśnicy i myśliwi w Oflagu IIC Wol-
denberg. Ukoronowaniem tych prac była Wystawa Leśna zorganizowana w dniach 

Kolekcjonerskie wytwory jeńców wojennych osadzonych w Ofla-
gu IIC Woldenberg (Dobiegniew) i IID Gross-Born (Kłomino)

Pocztówka z drzeworytem Mariana Stępnia wydana z okazji Wy-
stawy Leśnej i datownik okolicznościowy Tydzień Lasu

U góry całość pocztowa przesłana pocztą obozową w Oflagu II D 
Gross-Born (Kłomino) z datownikiem i stemplem okolicznościo-
wym (orzeł) z okazji rocznicy poczty obozowej (ze zbioru Krzysz-
tofa Mielnikiewicza)
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12-18.09. 1943 r. Eksponaty związane z ło-
wiectwem, rozmieszczone na 16 metrach 
ścian, informowały zwiedzających o ochronie 
przyrody, biologii zwierzyny, organizacjach 
łowieckich, kulturze i znaczeniu gospodar-
czym łowiectwa. W Woldenbergu powstało 
wiele znakomitych drzeworytów, rzeźb, kart 
świątecznych, zaproszeń, walorów filateli-
stycznych o tematyce łowieckiej. Filateliści 

obozowi wydali dla potrzeb obiegu wewnętrznego różnorodne walory filatelistyczne: 
znaczki i całostki, również kasowniki dzienne, stemple okolicznościowe, stemple po-
lecenia. W Oflagu II C Woldenberg na prośbę leśników i myśliwych wydana została 
kartka pocztowa i stempel okolicznościowy z okazji wystawy leśnej i tygodnia lasu. 
Zaprojektowany został też znaczek pocztowy z wizerunkiem jelenia w leśnej ostoi, 
ale nie został wydany. Kolekcjonerzy część dochodów ze sprzedaży znaczków prze-
syłali na zewnątrz obozu na rzecz sierot i wdów po poległych żołnierzach. Polscy 
kolekcjonerzy zorganizowali pocztę w oflagach: II C Woldenberg, II D Gross-Born, 
II E Neubrandenburg, VII A Murnau.

Osobny rozdział na temat kolekcjonerstwa obozowego „napisał” kpt. Józef Wła-
dysław Kobylański (Mielnikiewicz 2012, 2018). Od początku pobytu, jako wykształ-
cony archiwista i bibliotekarz zbierał wszelkie dokumenty obozowe: wspomnienia, 

Pamiątki kolekcjonerskie 
z Oflagów II E Dorsten i II B 
Dössel przywiezione z niewoli 
przez kpt. J. W. Kobylańskiego 

Raj myśliwych - Jesień, obraz 
namalowany przez Stefana Ha-
czyka w Oflagu VI E (zbiory 
MŁiJ w Warszawie)

Niskonakładowa broszur-
ka z wierszem Polowanie, 
autorstwa J. W. Kobylańskiego 
(zbiór K. Mielnikiewicza)

Dzik, rzeźba autorstwa prof. S. Horno-Po-
pławskiego wykonana na Wystawę Leśną (ze 
zbioru Tomasza Skowronka)
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rękopisy notatek informacyjnych, wykazy jeńców, druki, cenniki, protokoły, kore-
spondencję, wiersze i pokwitowania. 

Wydarzeniem kulturalnym bez precedensu był Wieczór myśliwski ku czci św. Hu-
berta zorganizowany 3 XI 1941 r. w Oflagu VI E Dorsten przez kpt. Józefa W. Koby-
lańskiego. Uroczystości towarzyszyła wystawa obrazów i rzeźb wykonanych przez 
36 malarzy i rysowników oraz 2 rzeźbiarzy. Wystawiono 78 obrazów, 2 plakaty 
i 6 rzeźb. Po przeniesieniu jeńców do Oflagu VI B Dorsten Kobylański kontynuował 
działalność kulturalno-oświatową, a większość „dzieł myśliwskich” (obrazy, rzeźby, 
utwory literackie, pamiętniki, karnety, zaproszenia i in.) powstałych z inspiracji zasi-
liła jego zasoby kolekcjonerskie.

Pamiątkowa miniatura proporczyka formacji kawaleryjskiej, stawiana na stołach w Oflagu Dössel, 
podczas hubertusów obozowych (zbiór Leszka Szewczyka)
Płaskorzeźba z profilem głowy kpt. J. W. Kobylańskiego, autorstwa kpt. Leona Jędrzejasza

Zdjęcie jednej z gablot zawierającej unikalne falery z kolekcji J. W. Kobylańskiego, eksponowane na 
wystawach krajowych i międzynarodowych (fot. ze zbioru Leszka Szewczyka) 
Po prawej dyplom honorowy nadany J. Kobylańskiemu za eksponat falerystyczny i wkład w organizację 
Międzynarodowej Wystawy Łowieckiej w Berlinie w 1937 r. (ze zbioru bibliotecznego PZŁ)
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Niewielu przedwojennych myśliwych kolekcjonerów, pozostałych 
przy życiu, powiększało indywidualne zbiory lub tworzyło je z pasją 
od podstaw, jak Wacław Przybylski, który swoją bibliotekę odtworzył 

z trudem i mozołem, gromadząc w 1996 roku ponad 560 pozycji wartościowej 
literatury polskiej i obcojęzycznej oraz poważny zbiór filatelistyczny „Jelenie 
świata” (Mielnikiewicz 1996a). Eugeniusz Przeździecki współzałożyciel klu-
bu rozpoczął na nowo (pierwszy zbiór zmuszony był sprzedać tuż po wojnie) 
zbieranie książek o tematyce łowieckiej. Nie było łatwo, w latach 50. trudno 
się było ustawić na skąpym rynku aby mieć dopływ starych, dobrych naszych 
pozycji wydawniczych. Jednak chodząc po księgarniach można było coś trafić, 
wspominał Witold Sikorski (Mielnikiewicz 1996b: 6). Ówczesna władza nie 
sprzyjała indywidualnemu kolekcjonerstwu, zniknął niemal całkowicie ło-
wiecki rynek wydawniczy. 

Kolekcjonerstwo indywidualne do 1972 r. nie było również przez władze 
związkowe należycie doceniane, a poważni kolekcjonerzy stanowili nieliczną, 
słabo zorganizowaną grupę, bez siły przebicia, do czasu powołania Klubu 
Kolekcjonera PZŁ i pierwszej wystawy „Łowiectwo w kolekcjonerstwie”, 

Karty pocztowe wydane przez Pocztę Polską z okazji jubileuszy PZŁ (zbiór K.Mielnikiewicza)

4.4.  Kolekcjonerstwo łowieckie w PRL i III RP
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urządzonej w 1974 r. Na większości wystaw, do początku lat 80., eksponowano 
głównie trofea łowieckie, przedstawiano bogactwo łowisk, prezentowane wy-
kresy świadczyły o wzroście pozyskania zwierzyny, zwłaszcza liczby me-
dalowych trofeów. W latach 1947-1974 na ok. 15 wystawach pokazywane 
były same trofea, na 10 ekspozycjach trofea, okraszone nielicznymi książ-
kami, akcesoriami, bronią, dokumentami ze zbiorów prywatnych, 2 wystawy 
poświęcone były archeologii (Wrocław 1972, Poznań 1974) i sztuce współ-
czesnej (Warszawa 1973). Wszystkie eksponowane na tych ostatnich pokazach 
dzieła sztuki i okazy archeologiczne pochodziły ze zbiorów muzealnych.45 

W Łowcu Polskim pojawiły się postulaty o powrót do kultywowania 
tradycji. Wywarło to wpływ na uzewnętrznianie się świadomości kulturowej 
myśliwych prowadzącej w niedalekiej przyszłości do dyskusji i uchwalenia 
uchwałą NRŁ z 9.04.1986 r. „Zbioru zasad etyki, tradycji i zwyczajów ło-
wieckich” oraz powrotu do tradycji hubertowskich i kolekcjonerstwa.

45 Statystyki dokonano w oparciu o książkę D. J. Gwiazdowicza i J. Wiśniewskiego „Polskie 
ekspozycje łowieckie”. Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie 2013.

Muzeum Łowieckie z siedzibą przy ul. Nowy Świat 35, w gablotach spreparowane 
ptactwo z przedwojennego zbioru pierwszego kustosza muzeum Stanisława Zielińskie-
go, 1968 r.  (NAC) 
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5.  Poczet kolekcjonerów myśliwskich – wystawców

Podstawowym źródłem informacji o myśliwych i ich zbiorach46 od 
II połowy XX w. są katalogi wystaw i prasa łowiecka, zwłaszcza 
powstały w 1878 roku „Łowiec” – organ Galicyjskiego Towarzystwa 

Łowieckiego, następnie „Łowiec Polski” ukazujący się w zaborze rosyjskim 
od 1899 r. i „Łowiec Wielkopolski”, założony w 1907 r. przez Władysława 
Janta-Połczyńskiego.

5.1.  Kolekcjonerzy broni47

Zygmunt Działowski (1843-1875) z Mgowa – ziemianin, 
patriota, inicjator wielu kulturalnych, historycznych dzia-
łań, współtwórca Towarzystwa Naukowego w Toruniu, 
posiadacz „pięknego muzeum” myśliwskiego (Gazeta To-
ruńska 1875, 6: 1). Na wystawie Rolniczo-Przemysłowej 
w Toruniu w 1874 r. zobrazował historię myślistwa oraz 
wystawił bardzo ciekawe zbiory broni myśliwskiej (Kró-
likowski 1926).

46 W grupie tej zamieszczono, z podaniem źródeł, nazwiska myśliwych – kolekcjonerów, o których 
informacje zaczerpnięto z prasy łowieckiej, katalogów wystaw oraz książki D. J. Gwiazdowicza 
i J. Wiśniewskiego „Polskie Ekspozycje łowieckie”. Pominięto kolekcjonerów scharakteryzowanych 
w rozdziale „Zbiory łowieckie w polskich kolekcjach”, zdjęcia kolekcjonerów zaczerpnięto z internetu.

47 Za kryterium podziału przyjęto najczęściej eksponowany zbiór, z pominięciem trofeów myśliwskich. 
Kolekcjonerów pogrupowano wg ich głównych zainteresowań lub tematu ekspozycji prezentowanych 
podczas wystaw łowieckich. Kolejność nazwisk ustawiona w miarę chronologicznie, wg daty pojawienia 
się kolekcji na wystawie, pokazie, czy opisu w literaturze.

Stefan Pielecki (?) – właściciel fabryki i składu broni, amunicji, akcesoriów 
łowieckich (Przewodnik 1891), na wystawie we Lwowie ukazał historię 
rozwoju broni, dzidy, oszczepy, kusze, broń palną (Starkiel 1894).
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Edward Oczosalski (?) z Lwowa – ziemianin, czło-
nek Galicyjskiego Towarzystwa Łowieckiego i Lwow-
skiego Towarzystwa Strzeleckiego, kolekcjoner broni 
myśliwskiej wystawił na PWK we Lwowie w 1894 roku 
m.in.: rewolwerówkę skałkową, arbalet, 3 rożki na proch, 
podsypkę, manierkę stalową, berło sokole żelazne złocone, 
ładownicę z 1613, 3 trąbki myśliwskie i kilkadziesiąt tro-
feów myśliwskich (Katalog 1894: 81; „Łowiec” 1894: 12 )
(Starkiel 1894).

Zygmunt hr. Drohojowski (1862-1898) z Krukienic – bibliofil, kolek-
cjoner broni, obrazów. Podczas pierwszej wojny światowej dwór rodowy 
został splądrowany, a wyposażenie wywiezione do Rosji. Na krajowej wys-
tawie Rolniczo-Przemysłowej w Krakowie w 1887 r. pokazywał m.in.: dwie 
pojedynki z monogramami Stanisława Augusta, szturmak, dubeltówkę skał-
kową, kordelas, dwa oszczepy, 2 rożki na proch (Katalog 1887).

Aleksander ks. Drucki-Lubecki (1827-1908) z Bał-
towa – ziemianin, właściciel Ćmielowa i fabryki porcelany. 
Otrzymał 2 listy pochwalne w 1899 r. za kolekcję broni na 
Wystawie Przemysłowo-Rolniczej w Radomiu (J.Z. 1899; 
Gwiazdowicz, Wiśniewski 2013).

Stanisław hr. Łącki (1886-1937) z Posadowa – zie-
mianin,  kolekcjoner m.in. militariów, w tym starej broni 
myśliwskiej, z której 5 egz. wystawił na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r., uzyskując za 
eksponat (broń, trofea) srebrny medal (Katalog 1929: 21). 
W posadowskim pałacu Łąccy trzymali dużą zbrojownię 
z uzbrojeniem zdobytym przez przodków na Turkach, 
Kozakach, Szwedach i Węgrach. Na ścianach wisiały tu-
reckie kobierce i broń palna z różnych epok oraz sztandar 
z herbem Korzbok. W pałacu wisiały też obrazy, F. Sar-
neckiego, W. Kossaka, M.G. Wywiórskiego i in48.

48 https://regionwielkopolska.pl/katalog-obiektow/palac-w-posadowie.html
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5.2.  Kolekcjonerzy malarstwa 

Ludwik Temler (?) – członek Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych właś-
ciciel galerii malarstwa – otrzymał wielki złoty medal na I Warszawskiej 
Wystawie Łowieckiej (1899) za kolekcję obrazów treści myśliwskiej: Józefa 
Chełmońskiego, Alfreda Wierusza-Kowalskiego, Juliana Fałata i Michała 
Gorstkin-Wywiórskiego (Łowiec Polski 1899, 6,7: 7).

Jan Albin Götz Okocimski (1864-1931) z Okocimia – 
przemysłowiec, kolekcjoner trofeów, obrazów m.in. J. i W. 
Kossaków, J. Pochwalskiego, J. Malczewskiego, książek. 
Aktywny członek GTŁ, od 1892 działacz tego towarzystwa, 
organizator polskiego stoiska na wystawie wiedeńskiej 
w 1910 r. i nagrodzony wystawca.

Dobiesław hr. Kwilecki (1888-1941) z Kwilicza – ziemianin, na PWK 
w Poznaniu wystawił miedzioryty, torby myśliwskie, 22 strzelby starożytne, 
2 pary pistoletów (Katalog 1929: 25; Gwiazdowicz, Wiśniewski 2013: 139).

Konstanty Chłapowski (1883-1939) z Mościejewa – 
płk rez. ziemianin, dowódca batalionu w Powstaniu Wiel-
kopolskim, działacz społeczny i narodowy, prezes Wiel-
kopolskiego Związku Myśliwych, wiceprezes CZPSŁ. 
Kolekcjoner i wystawca. Na poznańskiej PWK w 1927 r. 
i Jubileuszowej Wystawie XXX-lecia WZM w okazałych 
pawilonach wystawił kilkadziesiąt trofeów (wieńce, pa-
rostki, medaliony, skóry), obrazy Wierusza Kowalskiego 

„Wilki”, Michała Wywiórskiego (1861-1926) „Poranek”, Józefa Ryszkiewicza 
(1856-1942) „Walka łosi”, Józefa Graczyńskiego (1856-1939) „Zapad ka-
czek”, 2 obrazy Kossaka „Polowanie na niedźwiedzia”, rysunki Tertuliana 
Stablewskiego (1901-1973) „Chłapowski z jeleniem”, „Jeleń na pokocie”, 
„Głuszec”, oraz „Na słonkach”, „Kot na łowach”, „Z polowania w Iwnie”, 
„Kozioł”, za które otrzymał 23 nagrody (złote, srebrne i brązowe medale, złote 
tarcze, złoty puchar (Katalog 1929: 8-9; Katalog 1937: 21-22).
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Franciszek Teodor Ejsmond (1831-1931) z Warsza-
wy – malarz z wykształcenia, kolekcjoner obrazów, z któ-
rych wiele miało tematykę łowiecko-przyrodniczą (np. 
„Wilk”, Wierusza Kowalskiego – „Głuszec” Kazimierza 
Pochwalskiego) – właściciel kolekcji ponad 5000 egz. 
motyli, z tego wiele po gen. B. Grąbczewskim. Posiadacz 
zbiorów łowieckich.49 (Chwalewik 1991 II: 283). Maria, 
z domu Wieniawska, jego żona – malarka, pisarka i poetka 
kolekcjonerka monet, medali, pamiątek (listy, autografy sławnych ludzi) 
posiadała kolekcję obrazów, które eksponawała na wystawach łowieckich.

5.3. Znani bibliofile 

Franciszek Reichard de Reichardsperg (1839-1912) –
dyrektor lasów ordynacji łańcuckiej latach 1876-1905. Bibliofil, 
twórca jednej z największych w środkowej Europie prywatnych 
bibliotek leśno-łowieckich, zawierającej obok książek unikalne 
dokumenty i druki z XVI w. W dniu sprzedaży zbioru hr. Ro-
manowi Potockiemu z Łańcuta biblioteka liczyła 1800 dzieł, 
3500 tomów książek leśnych, łowieckich i przyrodniczych (Cho-
lewianka-Kruszyńska, Reniszewski 2015).

49 Franciszek Ejsmond namalował m.in. obrazy pt.: „Polowanie z podchodu“, „Polowanie z pu-
chaczem“, „Jastrząb“, „Po powrocie z polowania“, „Dyplom myśliwski”, wystawiane przez żonę Marię 
na wystawie „Łowiectwo w sztuce polskiej” w 1937 r. organizowanej przez Towarzystwo Zachęty Sztuk 
Pięknych, https://www.porta-polonica.de/pl/lexikon/ejsmond-franciszek-teodor (dostęp 8.03.2020).

Saturnin Witold Mravincsics (1879-?) – prezes Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, prezes 
Bibliofilów Polskich wybrany na III Ogólnopolskim 
Zjeździe we Lwowie, kolekcjoner książek i badacz ich 
historii, zapalony myśliwy. O zainteresowaniach łowiec-
twem i literaturą świadczy jego ekslibris z wizerunkiem 
św. Huberta. Trofea eksponował na wystawach łowieckich 
(Katalog 1937: 32). 
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50 https://www.kuriergalicyjski.com/historia/postacie/111-s/1829-galicyjski-sylwan-henryk-strzelecki2 
http://ekslibrispolski.pl/?page_id=1882. 

51 http://ekslibrispolski.pl/?page_id=1882. 
52Autor książki O ocenie wieńców jeleni, rosoch danieli i parostków rogaczy metodą Biegera, Lotzego 

i Wilda. Odbitka z Przeglądu Leśniczego 1931, 4: 185-191. W 1923 roku Bronisław Przybylski 
w Bibliotece Uniwersyteckiej wygłosił odczyt o najnowszych exlibrisach poznańskich i o pracach 
graficznych Tadeusza Kulisiewicza oraz Wilhelma (Wilka) Osseckiego. 

Henryk Strzelecki (1819-1901) – pionier leśnictwa 
w Polsce i jeden z najwybitniejszych organizatorów leś-
nictwa polskiego w II poł. XIX wieku. Strzelecki był 
właścicielem największego na ziemiach polskich księ-
gozbioru dzieł leśniczych, w tym łowieckich. Kiedy 
w 1894 roku na Powszechnej Wystawie Krajowej Wydział 
Towarzystwa Leśnego postanowił przedstawić obraz lite-
ratury polskiej, związanej z leśnictwem z ostatnich stu 

lat – okazało się, że jedyny taki pełny księgozbiór był własnością Henryka 
Strzeleckiego. Wystawiono jego zbiory: ponad 300 prac, książek i broszur, 
które dotyczyły polskiej przyrody i napisane były przez Polaków w języku 
polskim i w językach obcych. Po jego śmierci książki te zakupiło Galicyjskie 
Towarzystwo Leśne50. 

Witołd Ziembicki (1874-1950). Profesor medycyny. Bibliofil, publicysta, 
jego biblioteka medyczno-łowiecka liczyła ponad 15000 tomów. Zorganizował 
podczas I Ogólnopolskiej Wystawy Sportowej we Lwowie w 1927 r. ekspo-
zycję książek i czasopism łowieckich, przewodniczył komisji literatury, 
opracował „Katalog polskiej książki łowieckiej” zawierający 55 pozycji 

Bronisław Przybylski (?), inżynier, bibliofil, współ-
założyciel i skarbnik Towarzystwa Bibliofilów Polskich, 
posiadacz ogromnej biblioteki, składającej się z szeregu 
dzieł rzadkich z rozmaitych dziedzin umysłowości. Ładny 
księgozbiór z zakresu myślistwa w Polsce. Grafika polska 
ze szczególnym uwzględnieniem miast polskich oraz map. 
Zbiór monet polskich (Chwalewik II 1991). Tworzył 
ekslibrisy w latach 30. XX w, stosował rysunek i cynkotypię 
kreskową51, publikował w prasie łowieckiej52.

Ze zbioru R. Wagnera
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Leon Paweł Sapieha (1856-1893) z Bilcz – polityk i działacz społeczny, 
poseł na sejm w latach 1882-1889, kawaler Orderu Złotego Runa. Z żoną 
Teresą stworzyli kolekcję, ich imienia, wykopalisk archeologicznych Bilcza 
Złotego z V-III tys. przed Chr., obejmującą m.in. figurki zwierzęce, naczynia, 
narzędzia z rogu i krzemienia. Na Krajowej Wystawie Rolniczo-Przemysłowej 
w Krakowie w 1887 r. Leon Sapieha wystawił kolekcję 100 lasek myśliwskich 
(Gwiazdowicz, Wiśniewski 2013: 58).

5.4.  Kolekcjonerzy zbiorów wielotematycznych

Ignacy hr. Mycielski (1842-1884) ze Smogarzewa – na wystawie Prze-
mysłowo-Rolniczej w Kościanie wystawił w pięknie zbudowanym (przez 
budowniczego Margowskiego) domku myśliwskim położonym po prawej stro-
nie trybuny meble z rogów jelenich, broń, rogi, skóry zwierzęce i wybornie 
wypchane okazy najrozmaitszego ptactwa leśnego, wodnego i zwierzyny, śród 
których uderzał każdego biały zając (Gwiazdowicz, Wiśniewski 2013: 55). 

Inż. Herman Knothe (1879-1961) – wybitny działacz 
i organizator łowiectwa w Polsce, członek komitetu re-
dakcyjnego „Łowca Polskiego”, generalny łowczy Lasów 
Państwowych w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rol-
nych II RP, członek Prezydium Międzynarodowej Rady 
Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny CIC. Posiadacz bogatego 
zbióru książek i trofeów łowieckich, utraconego w czasie 
Powstania Warszawskiego (Brzezicki 1987).

sprzedawanych podczas wystawy. Dorobek pisarski i pub-
licystyczny Witołda Ziembickiego obejmuje ponad 500 
pozycji z 15 działów w tym ok. 300 artykułów w prasie 
myśliwskiej i broszur nawiązujących do historii i kultury 
łowieckiej. Zorganizował od podstaw Bibliotekę Wydziału 
Lekarskiego i był pierwszym dyrektorem Biblioteki Głów-
nej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Profesor posiadał 
uzdolnienia artystyczne i literackie. Świetnie rysował 
i pisał wiersze (Dąbrowski 2011).
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Zygmunt Skórzewski z Czerniejewa (1894-1974) 
– arystokrata, rotmistrz WP, posiadacz biblioteki liczącej 
20 tys. woluminów, galerii obrazów, broni myśliwskiej 
i pokoleniowych kolekcji ordynacji czerniejewskiej, jed-
nej z najbogatszych i najcenniejszych w Wielkopolsce. 
Kolekcjonował broń myśliwską. Należał do Wielkopol-
skiego Związku Myśliwych. W 1932, 1933 i 1936 r. wys-

tawiał trofea na II Pokazie Trofeów Łowieckich w Warszawie, na wystawie 
w Gnieźnie i Jubileuszowej wystawie XXX-lecia WZM, otrzymując złote 
medale, a także w 1937 r. na Światowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie. 

Władysław Janta Połczyński (1854-1946) z Red-
goszczy – twórca wielkopolskiego łowiectwa, założyciel 
Towarzystwa Myśliwych w Poznaniu (1906) i jego orga-
nu prasowego „Łowca Wielkopolskiego” (1907) oraz 
Polskiego Związku Myśliwych (1920). Pisarz, kolekcjoner 
trofeów, obrazów, które zdobiły jego pałac i kapliczkę św. 
Huberta w Redgoszczy. Medalowe trofea i prace pędzla 
m.in. Wierusz-Kowalskich Czesława Teofila i Karola po-
kazywał na wystawach łowieckich.

Trofea, obrazy i zdjęcia z kolekcji Władysława Janta-Połczyńskiego na 
III Wystawie Łowieckiej w Poznaniu w 1913 r. (zbiory MŁiJ w Warszawie)
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Stefan Greulich z Warszawy (?) – przemysłowiec związany z branżą 
hodowlano-futrzarską, kolekcjoner. Pisał o sobie w ogłoszeniu, że posiada 
obok pracowni preparowania zwierząt, ptaków, gadów, płazów i ryb, opra-
wy rogów, kłów, wyprawy skór z włosem i na zamsz, dywany ze skór 
zwierzęcych, przebogate muzeum myśliwskie, które udostępnia do zwiedzania 
zainteresowanym myśliwym (Kalendarz 1938: 501). Jego zbiór trofeów i me-
bli z poroża, znany był na świecie. Chciał go zrabować Hermann Göring po 
wkroczeniu do Warszawy, lecz kolekcja, wraz domem przy Nowym Świecie 
61, spłonęła w bombardowaniu Warszawy (Kehl 1989, 2 :14). 

Kpt. Józef Władysław Kobylański (1892-1971) – jeden z najwybit-
niejszych kolekcjonerów łowieckich, dzięki niezwykłej pracowitości doszedł 
do niebywałej wiedzy, w oparciu o swe zbiory zgłębiał historię i kulturę ło-
wiectwa, publikował wyniki badań i udostępniał je zainteresowanym. Własne 
mieszkanie traktował jak muzeum53. Już przed II wojną światową udostępniał 

53 W tygodniku „Czas” 1936, 13: 9, redaktor pisma opisał mieszkanie Kobylańskiego, podając przy 
tym wiele ciekawych szczegółów z życia kolekcjonera. 

Grafika autorstwa Jerzego Kisielewskiego (Jerki-
sa) z Oflagu VI E Dorsten z 1941 r. przedstawia-
jąca kolekcjonerką pasję kpt. Józefa W. Kobylań-
skiego (ze zbioru Leszka Szewczyka)

Józef W. Kobylański (NAC)
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bezinteresownie zbiory i bibliotekę szerokiemu ogółowi badaczy z dziedziny 
myślistwa i łowiectwa, oddając im do pracy we własnym mieszkaniu, 
w oznaczonych godzinach rannych, jeden pokój „z telefonem”. Z wszystkich 
udostępnień goście Kobylańskiego, głównie ludzie nauki i literaci, mogli 
korzystać nieodpłatnie. Oprócz posiadania największego w przedwojennej 
Polsce księgozbioru o tematyce łowieckiej, Kobylański szczycił się niezwykle 
bogatą kolekcją medali, żetonów (odznak), oznak myśliwskich i jeździeckich 
(biegi św. Huberta). W Warszawie eksponował swoje falery na Pokazach 
Trofeów Łowieckich. Na II pokazie w 1932 r. oraz na III, zorganizowanym 
z okazji odbywającego się w 1934 r. Kongresu Międzynarodowej Rady Ło-
wieckiej (CIC), za zbiór odznak, otrzymał złoty żeton w kategorii „inne”. 

Największy sukces odniósł Kobylański w Berlinie, na Międzynarodowej 
Wystawie Łowieckiej. Jego zbiór, liczący ponad czterysta egzemplarzy że-
tonów, odznak, medali itp., przedstawiających motywy łowieckie w sztuce 
grawerskiej, zwrócił uwagę dostojników niemieckich i jako jedyny tego ro-
dzaju na świecie, otrzymał najwyższe wyróżnienie w swojej kategorii (Gwiaz-
dowicz, Wiśniewski 2013).

Wyjątkowa pasja kolekcjonerska dała znać o sobie podczas pobytu Koby-
lańskiego w obozach jenieckich w czasie II wojny światowej. W oflagach  
gromadził i zabezpieczał bezcenne dla potomnych archiwalia i twórczość 
jeńców (obrazy, poezję i prozę, nuty). Inspirował współtowarzyszy niedoli do 
rzeźbienia i malowania obrazów o tematyce łowieckiej. 78 obrazów, 2 plakaty 
i 6 rzeźb54 stały się integralną częścią „Wieczoru Myśliwskiego” poświęconego 
św. Hubertowi 3 XI 1941 roku, będącego wydarzeniem kulturalnym bez 
precedensu (Mielnikiewicz 2012, 2018). Przywiezione do kraju tysiące 
dokumentów i pamiątek zostały rozproszone iznajdują się w Centralnym 
Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, bibliotece Polskiego 
Związku Łowieckiego, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie 
oraz w rękach prywatnych. Pamięć o J. W. Kobylańskim kultywuje Klub 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

54 Z analizy pamiętnika i z zachowanych oryginałów udało się ustalić tytuły 2 plakatów, 4 rzeźb 
i 58 obrazów. Nazwiska autorów i tytuły obrazów w książkach Krzysztofa Mielnikiewicza „Myśliwi w 
Oflagach” i „Józef Władysław Kobylański 1892-1971. Prekursor kolekcjonerstwa myśliwskiego”. 
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55 Kilka eksponatów archeologicznych wystawił J.P. Łukowicz na Pomorskiej Wystawie Łowieckiej 
i pokazie trofeów myśliwskich w Toruniu od 5 do 13 listopada 1933 r. (Wystawa 1933).

Fragment kolekcji łowieckiej J.P. Łukowicza na pokazie łowieckim w Tucholi w 1939 r. Na podstawie: 
Marcin Synak „Jan Paweł Łukowicz (1886-1957) Portret Myśliwego”, Chojnice, s. 272

Jan Paweł Syrwind Łukowicz (1886-1957) z Chojnic – 
lekarz, działacz społeczny, wybitny myśliwy i kolekcjoner. 
Jego zbiory były jednymi z największych prywatnych 
kolekcji myśliwskich na Pomorzu. Znajdowały się w nich 
cenne archiwalia, w tym dokumenty królów polskich 
– Zygmunta Augusta, Stefana Batorego, Władysława IV, 
Jana III Sobieskiego, listy Karola Gustawa, Napoleona III, 
Fryderyka II, Katarzyny II, Wilhelma I i inne. W swoich 

zbiorach Łukowicz posiadał zabytki archeologiczne, w tym wykopaliska zwie-
rząt i narzędzi prehistorycznych (czaszka żubra, poroża jeleni kopalnych, kość 
mamuta, siekierki)55. Posiadał zabytki z Nowej Gwinei i Australii, w tym 
prymitywną broń myśliwską (oszczepy, bumerangi, noże, maczugi kamienne, 
miotacze oszczepów). Zebrał liczną kolekcję trofeów i spreparowanych oka-
zów fauny, nie tylko polskiej oraz imponującą bibliotekę liczącą w 1939 r. 
2400 woluminów, z wieloma białymi krukami, także o tematyce łowieckiej. 
Jego biblioteka łowiecko-przyrodnicza uważana była za jedną z najwięk-
szych na Pomorzu i liczyła ok. 1000 tomów, posiadał imponujący zbiór 
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Adam Konopka (1905-1978) – myśliwy i kolekcjoner, założyciel bryty-
jskiego Saint Hubert Klub, przekazał w 1974 r. Uniwersytetowi Jagiellońskie-
mu kolekcję 133 eksponatów trofeów i dzieł sztuki (miniaturki, rzeźby, malar-
stwo, grafika z XVIII w.). Około 200 przedmiotów znalazło miejsce w salonie 
myśliwskim w dworze Konopków w Modlnicy (ŁP 1974, Uchwała 2013).

trofeów myśliwskich pozyskanych przez cztery pokolenia Łukowiczów, 
broń myśliwską (jeszcze dziadka Łukowicza), obrazy, drzeworyty, meble ze 
scenami myśliwskimi, żyrandole z poroży, oraz wiele pamiątek związanych 
ze św. Hubertem (Synak 2015). Łukowicz był jednym z najwybitniejszych 
działaczy łowieckich, organizatorem pierwszych w II RP konkursów wyżłów 
dowodnych. Nie tylko kolekcjonował ale i tworzył kulturę łowiecką fundując 
pomniki, płaskorzeźby, zbierając obrazy i przedmioty kultu religijnego 
związane głównie z postacią św. Huberta. Józef W. Kobylański nazwał 
Łukowicza, „Orędownikiem kultu św. Huberta” (Kobylański 1936). 

5.5.  Kolekcjonerzy okazów przyrodniczych

Kazimierz hr. Wodzicki (1816-1899) z Olejowa – myśliwy, pisarz i ko-
lekcjoner, pierwszy w Polsce ornitolog samouk, który zajął się badaniem 
i opisywaniem bogactwa awifauny Polski. Jest autorem obszernych publikacji 
ornitologicznych i serii 10 monografii wybranych gatunków ptaków. Nie 
szczędząc środków stworzył bogatą kolekcję ptaków polskich i ich jaj. 
Kolekcja ornitologiczna, stare meble, biblioteka, obrazy i znany zbiór trofeów 

Władysław Spausta (1847-1898) z Koszarek – przyrod-
nik, pisarz łowiecki, malarz amator i rzeźbiarz.56 W 1894 r. 
na Powszechnej Wystawie Krajowej we Lwowie, w zorga-
nizowanym przez siebie pawilonie wystawił eksponaty 
z zakresu trofeistyki, naukowo zestawione formy parost-
ków, zbiór przyrządów łowieckich i kłusowniczych (sideł, 
strzelb, paści, żelaz, sieci, ptasie gniazda z jajami) oraz 

preparaty szkodników i pasożytów, odchody zwierzyny (Katalog 1894: 82). 
W. Spausta posiadał duży zbiór książek, rzeźb, obrazów (Kehl 1989, 2: 14).

56 https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/wladyslaw-spausta
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Franciszek Kmietowicz (1863-1939) – lekarz, bur-
mistrz Krynicy w latach 1914-1927, myśliwy, kolekcjoner 
książek i okazów ornitologiczno-przyrodniczych regionu 
krynickiego, które gromadził w swej willi „Dewajtis” 
(Kmietowicz 1936).

Stanisław Zieliński (1893-1961) z Siostrzytowa i Turowic – ornitolog, 
oolog, myśliwy, twórca w latach 1929-37 ogromnego prywatnego zbioru or-
nitologicznego w Polsce międzywojennej, składającego się z 3000 okazów 
reprezentujących 265 gatunków ptaków wschodniej i po- 
łudniowej Polski oraz literatury przedmiotu. Od 1937 r. 
właściciel Turowic k. Grójca, gdzie przeniósł z Siostrzy-
towa swoją kolekcję ptactwa i literatury ornitologicznej. 
Z jego zbiorów korzystali znani ornitolodzy Andrzej Du-
najewski i Janusz Domaniewski. Po II wojnie światowej, 
wydziedziczony pracował m.in. jako pierwszy kustosz 

Janusz Wiktor Domaniewski (1891-1954) z Krako-
wa – inicjator powołania w niepodległej Polsce jed-
nolitej organizacji łowieckiej. Wybitny naukowiec, mu- 
zealnik, kolekcjoner, autor kilkudziesięciu rozpraw 
naukowych, kilkuset prac i artykułów, kilkudziesięciu 
podręczników. Posiadał bibliotekę zoologiczną z zakresu 
ornitologii w różnych językach (ok. 3000 tomów) i zbiór 
ornitologiczny, przeważnie ptaków krajowych (Chwalewik 
1991, II: 382).

myśliwskich hr. Aleksandra Wodzickiego zrabowali 
Prusacy (Chwalewik 1991, II: 24). Kazimierz Wodzicki 
był także myśliwym, założycielem Zakonu Lisowickiego. 
Swoje zamiłowania przyrodnicze łączył z racjonalnie 
pojmowanym myślistwem opartym na regulacji odłowów 
i ochronie zwierząt, a głównie ptaków. W 1858 roku 
wydał rozprawę „O sokolnictwie i ptakach myśliwskich”, 
a w 1880 r. „Wspomnienia z życia łowieckiego”. 
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w Muzeum Łowieckim PZŁ, przy ul. Nowy Świat 35, autor artykułów w Łow-
cu Polskim z preparatorstwa ptaków (Mielnikiewicz 2008).

Leopold Pac-Pomarnacki (1907-1992) – działalność 
pisarską i kolekcjonerską rozpoczął w Wilnie jako gim- 
nazjalista. Kontynuował ją podczas internowania w so-
wieckim obozie oraz na bojowym szlaku z Armią Andersa. 
Zgromadził imponującą kolekcję ponad 1500 jaj ptasich, 
które znajdują się w Muzeum Regionalnym Tomaszowie 
Mazowieckim i Muzeum Świętokrzyskiego Parku Naro-

dowego. Autor kilkuset artykułów i licznych publikacji książkowych. Członek 
Honorowy PZŁ.

Zbiór ornitologiczno-przyrodniczy F. Kmietowicza 
z Krynicy (ze zbioru Wacława Gosztyły)
Po lewej: fragment zbiorów ornitologicznych i biblio-
teki przyrodniczo-łowieckiej S. Zielińskiego z Turowic  
(ze zbioru Ewy Kowalczewskiej-Markowskiej)

Włodzimierz Tomek (1912-1995) – studia odbył na 
Wydziale Lasowym we Lwowie i Uniwersytecie Poz-
nańskim, gdzie się doktoryzował. Obok łowiectwa naj-
większą pasją dr. Tomka były ptaki. Przez całe niemal życie 
badał, dokumentował, zbierał, preparował ornitofaunę 
i owady Pogórza. Autor licznych artykułów w prasie 
naukowej. Przez ponad 50 lat gromadzone zbiory stały 

się podstawą utworzenia w 1989 r. Muzeum Przyrodniczego im. Krystyny 
i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach.
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6.  Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
Polskiego Związku Łowieckiego

Pod koniec lat sześćdziesiątych do władz PZŁ docierały głosy 
myśliwych, deklarujące chęć uczestnictwa w pracach, które z jednej 
strony pomagałyby odszukiwać uratowane z wojennych zgliszcz 

pamiątki, a z drugiej wzbogacać na koleżeńskiej płaszczyźnie formy życia 
łowieckiego. W 1972 r. Witold Sikorski pełniący funkcję Głównego Inspektora 
Wystaw, Trofeów i Muzealnictwa, opracował i przedłożył Zarządowi Głów-
nemu PZŁ wniosek o utworzenie przy Muzeum Łowieckim PZŁ57 w Warszawie 
Klubu Kolekcjonerów. Wniosek został przyjęty uchwałą Zarządu Głównego i w 

57 W latach 1953-1983 Muzeum Łowieckie mieściło się w obecnej sali konferencyjnej PZŁ, przy 
Nowym Świecie 35. Szerzej na ten temat w W. Sikorski Muzeum Łowieckie 1954-1983 „Kultura 
Łowiecka” 2008, 3 (50): 10-15.

26 października 1972 r., zebranie założycielskie Klubu Kolekcjonera PZŁ. Za stołem prezydialnym: 
płk Ignacy Stachowiak (przemawia), Witold Sikorski, Teodor Meissner – kustosz muzeum łowieckiego
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13 numerze „Łowca Polskiego” z lipca 1972 r., informację podano do ogól-
nej wiadomości, apelując o zgłaszanie się zainteresowanych członków PZŁ 
(Sikorski 1997: 5). Reakcja była natychmiastowa, w ciągu miesiąca wpłynęło 
26 listów z całej Polski, co umożliwiło zwołanie przez ZG PZŁ zebrania 
organizacyjnego na 26 listopada 1972 roku. W zebraniu założycielskim wzięło 
udział 18 kolekcjonerów (Sprawozdanie 1972). 10 stycznia 1973 r. ZG PZŁ 
zatwierdził „Tymczasowy regulamin klubu”, a jego treść zamieścił Łowiec 
Polski w 3 numerze z 1974 r. 

Zarząd I kadencji (1972-1976) w składzie: Roman Wyganowski – prze-
wodniczący, Zbigniew Fiedler – wiceprzewodniczący, Witold Grzesiewicz 
– sekretarz oraz członkowie Ryszard Hejbowicz i Witold Sikorski, spo-
pularyzował działalność klubu, zorganizował kilka wystaw i pokazów, w tym 
z dużym rozmachem I Ogólnopolską Wystawę Klubową „Łowiectwo w ko-
lekcjonerstwie” w dniach 7-24 czerwca 1974 r. 

Od lewej: Roman Wyganowski – pierwszy przewodniczący klubu, Zbigniew Fiedler – wiceprzewodni-
czący, Witold Sikorski – członek zarządu (archiwum „Kultury Łowieckiej”)

Roman Wyganowski oprowadza zwiedzających wystawę (Łowiec Polski, 1974 nr 14: 9 )
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Dzięki przychylności Łowca Polskiego popularyzacja kolekcjonerstwa ło-
wieckiego nabrała dynamiki. Powstał cykl artykułów w ramach stałej rubryki 
„Kącik kolekcjonera”. Ukazało się ponad 70 pojedynczych i cyklicznych 
artykułów członków klubu z różnych dziedzin łowiectwa.

W 1976 r. na przeszkodzie obiecująco rozwijającemu się klubowi, na 
czele i w szeregach którego byli wybitni kolekcjonerzy, znawcy historii 
i kultury łowieckiej, stanęły niezrozumiałe czynniki proceduralne. Zarząd 
Główny kontestował niektóre zapisy nowego regulaminu, zwłaszcza przy-
należności do klubu osób nienależących do PZŁ. Dotyczyło to m.in. nowego 
przewodniczącego Jerzego Kehla. Oczekiwanie na ostateczne uregulowania 

Po lewej: wy-
stawę zwiedza 
wybitny kolek-
cjoner Władysław 
Czarnowski.

Stanisław Hoppe 
i Eugeniusz 
Przeździecki przy 
książkowych  
„białych krukach” 
i numizmatach

Zdjęcia z archi-
wum KKiKŁ PZŁ

Autorska wystawa W. Sikorskiego „Pamiątki Łowiectwa 
Lwowskiego” zorganizowana 3 marca 1992 r.
Po lewej: wystawę „Świadkowie sześćdziesięciolecia” 

 zwiedza gen. Edwin Rozłubirski. MŁiJ w Łazienkach 1983 r. (archiwum KKiKŁ PZŁ)
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statutowe było zbyt długie, ambitni i szanowani kolekcjonerzy, niepewni 
swej dalszej przynależności opuścili klub, a pozostali zniechęcili się do 
dalszej pracy. Regulamin ostatecznie został zatwierdzony przez ZG PZŁ 
10 lipca 1980 r. i stał się martwą literą prawa, wobec rozpadu klubu. 
Pasje kolekcjonerskie kilku myśliwych były na tyle duże, że motywowały 
ich do działalności indywidualnej, zwłaszcza wystawienniczej. Swoje 
zbiory wystawiali: Wiesław Kuszkowski i Józef Brzeziński (filatelistyka), 
Zbigniew Lewecki (porcelana, numizmaty), Witold Sikorski (falerystyka, 
bibliofilstwo, stare dokumenty), Zbigniew Fiedler (historia łowiectwa, li-
teratura). Po transformacji ustrojowej od początku lat dziewięćdziesiątych 
przed zbieraczami otworzyły się niemal nieograniczone możliwości ko-
lekcjonowania, wskutek swobody podróżowania, uczestnictwa osobistego 
i wirtualnego w pokazach, aukcjach i giełdach staroci. W szeregach Polskiego 
Związku Łowieckiego rozrastała się grupa myśliwych kolekcjonerów, a po-
zostali przy życiu członkowie założonego w 1972 r. Klubu Kolekcjonera 
i Kultury Łowieckiej, odpowiadając na zapotrzebowanie społeczne, podjęli 
się jego reaktywacji. Ciężar tego zadania spoczął na Witoldzie Sikorskim 
– przewodniczącym Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów Łowieckich. Zło-
żony przez niego wniosek o wznowienie działalności został zaakceptowany 
przez przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ Jacka Tomaszewskiego, 
który powołał tymczasowy zespół organizacyjny mający zebrać deklaracje kan-

23.04.1994. Nadzwyczajne walne zebranie reaktywujące klub. Od prawej: K. Mielnikiewicz, M. Krupiń-
ski, Z. Dobromirski, J. Leśniak, W. Sikorski – przewodniczący, W. Przybylski, J. Wyganowski, L. Sema-
niuk, T. Kędziora, J. Sikorski, Z. Lewecki, Z. Krych (archiwum K. Mielnikiewicza)
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Wystawy klubowe

1998 r. Warszawa, Ogólnopolska 
Wystawa z okazji 75-lecia PZŁ

2011 r. Warszawa, „Myśliwska 
Wiosna”, wystawa na Targach 
Hubertus Expo (eksponaty ze 
zbiorów Haliny i Marka Stańczy-
kowskich oraz Jerzego Moniew-
skiego)

2011 r. Kwidzyn, wystawa pt. 
„Kolekcjonerstwo nasza pasja”, 
(większość eksponatów ze zbio-
rów Bogdana Kowalcze i Leszka 
Szewczyka) 
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2014 r. Zielona Góra, „Lite-
ratura łowiecka minionych 
wieków” (zbiory Leszka 
Szewczyka)
2018 r. Warszawa Sejm RP, 
wystawa „Myśliwi w obro-
nie niepodległości”
2018 r. Pułtusk, „Św. Hubert 
w kolekcjonerstwie. 95-lecie 
PZŁ” (eksponaty wystawo-
we ze zbiorów Bogdana Ko-
walcze i Leszka Szewczyka)
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Zespoły redakcyjne „Kultury Łowieckiej”: 
2009 r., od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz – red. naczelny, Krzysztof J. Szpetkowski, Stanisław Andrzej 
Dąbrowski – zastępca red. nacz., Witold Sikorski
Od 2018 r.: Liliana Keller – fotoreporter, Sławomir Olszyński – red. techniczny i Janusz Siek – red. 
naczelny. (Archiwum Krzysztofa Mielnikiewicza i Liliany Keller)

dydatów i doprowadzić do walnego zebrania Klubu. W skład zespołu weszli 
Witold Sikorski, Wiesław Kuszkowski i Zbigniew Lewecki. 

Po kilku spotkaniach organizacyjnych, oficjalnie klub reaktywowano na 
zebraniu 23. 04. 1994 r. Zjazd uchwalił potrzebę systematycznego wyda-
wania kwartalnika klubowego „Biuletynu” celem integracji członków 
klubu, doskonalenia wiedzy kolekcjonerskiej i usprawnienia komunikacji 
wewnątrzklubowej. W 1998 roku biuletyn otrzymał tytuł „Kultura Łowiecka 
– Biuletyn Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej” i w zmienionej sza-
cie graficznej oraz formacie B5 ukazuje się regularnie do chwili obecnej, 
redagowany kolejno przez Krzysztofa Mielnikiewicza, Stanisława Dąb-
rowskiego i Janusza Sieka. Pismo zostało nagrodzone medalami „Św. Huberta” 
(2013 r.), „Za Zasługi dla KKiKŁ PZŁ” (2013 r.), „Poloniae Culturae Venationis 
Bene Merenti” (2014), i „Zasłużony dla Zamojszczyzny” (2019 r.).

W 1996 r. zdecentralizowano struktury powołując 8 oddziałów regio-
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nalnych. Na koniec 2019 r. w 20 oddziałach zrzeszonych było 567 osób. Od 
1995 r. klub posiada oznakę organizacyjną, od 2007 r. sztandar, odznaczenie 
„Zasłużony dla KKiKŁ PZŁ”, a najbardziej aktywnym klubowiczom nadaje 
tytuł „Członka Honorowego”. Tytuł ten do maja 2020 r. otrzymało 6 założycieli 
i 27 zasłużonych członków klubu. 

Istotą aktywności klubowej jest całokształt działań ukazujących łowiectwo 
jako organizację pielęgnującą i pomnażającą historyczne wartości polskiej 
kultury materialnej i duchowej. Służą temu przede wszystkim wystawy indy-
widualne kolekcjonerów, oddziałowe i ogólnoklubowe, zainaugurowane 
w 2003 roku na targach Hubertus „Expo” w Warszawie. Do końca 2019 r. klub 
zaprezentował zbiory swoich członków na ok. 45. wystawach centralnych58, 
ponad 60 wystawach oddziałowych i dziesiątkach pokazów indywidualnych 
w regionach i kołach łowieckich.59 Szczególną wartość dydaktyczną, poz-
nawczą i wizerunkową mają wystawy podczas ogólnodostępnych targów, 
festynów i spotkań z młodzieżą z udziałem kolekcjonerów opowiadających 
o istocie łowiectwa i jego kulturotwórczej roli. Ważnymi spotkaniami są 
wymienne giełdy klubowe, jednak ich częstotliwość oraz zasięg nie jest taki, 
jakiego oczekiwali ich inicjatorzy. 

58 Wystawy organizowane przez oddziały, grupy kolekcjonerów lub indywidualnie, ale pod szyldem 
całego klubu, zazwyczaj na imprezach i uroczystościach wysokiej rangi.

59 Charakterystyka wystaw (termin, miejsce, wystawcy, tematyka) zostanie opublikowana w przy-
gotowywanej publikacji „Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej (1972-2022)”.

W latach 70. klub tworzyli ludzie ze znacznym dorobkiem ko-
lekcjonerskim i wystawienniczym, m.in.: Józef Brzeziński, Ryszard Cabaj, 
Władysław Czarnowski, Zbigniew Fiedler, Witold Grzesiewicz, Stanisław 
Hoppe, Bogdan Katamay, Jerzy Kehl, Wiesław Kuszkowski, Zbigniew 
Lewecki, Marek Szczepan Markowski, Leopold Pac-Pomarnacki, Kazimierz 
Piekarski, Eugeniusz Przeździecki, Klemens Raczak, Witold Sikorski, Roman 
Wyganowski, Zdzisław Zychowicz.

Po reaktywacji klubu na dużych wystawach krajowych swoje bogate 
zbiory udostępniali m.in.: Andrzej Głowacki, Bohdan Jasiewicz, Zdzisław 
Korzekwa, Zbigniew Korzeniowski, Bogdan Kowalcze, Izabela Malec, 
Krzysztof Mielnikiewicz, Antoni Papież, Witold Sikorski, Marek i Halina 
Stańczykowscy, Leszek Szewczyk, Ryszard Wagner.
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W dziedzinie pisarsko-publicystycznej wyróżniają się m.in. koledzy: Dariusz 
J. Gwiazdowicz, Bohdan Jasiewicz, Krzysztof Kadlec, Miłosz Kościelniak-
Marszał, Marek Piotr Krzemień, Henryk Leśniak, Janusz R. Marjański, 
Aleksandra Matulewska, Bogdan Michalak, Krzysztof Mielnikiewicz, Tomasz 
Motyl, Janusz Siek, Maciej Strawa, Tomasz Sobalak, Krzysztof Szpetkowski, 
Ryszard Wagner.

Nie można też pominąć wielu kolekcjonerów klubowych, którzy posiadają 
wartościowe zbiory i eksponują je na wystawach lokalnych i regionalnych. 
Należą do nich m.in.: Tomasz Sobczak (oddział częstochowski), Krzysztof 
Wnęczak (oddział galicyjski), Andrzej Lipka (oddział gdański), Henryk 
Leśniak, Karol Utrata (oddział gorzowski), Roman Badowski, Maciej 
Bogdański, Wacław Gosztyła, Juliusz Sikorski, Jerzy Szołtys, Józef Ulfik 
(oddział katowicko-nowosądecki), Ignacy Stawicki, Roman Preising, Wojciech 
Raków (oddział kociewski), Jerzy Mikołajczyk (oddział krakowski), Roman 
Gawłowski (oddział kujawsko-pomorski), Marian Stachów, Mariusz Oskroba 
(oddział legnicki), Krzysztof Kadlec, Wojciech Matysiak, Tomasz Sobalak, 
(oddział poznański), Janusz Siek, Liliana Keller (oddział roztoczański), Jan 
Banaś, Zbigniew Dec, Edward Lech, Remigiusz Sobejko, Stefan Sochacki, 
Bogdan Szczepanik, Marek Zdeb (oddział rzeszowski), Dariusz Knap, Marek 
Libera, Szczepan M. Markowski (oddział świętokrzyski), Wiesław Szura 
(oddział tarnowski), Igor Bloch, Wojciech Boczkowski, Jerzy Moniewski 
(oddział warszawski), Krzysztof Oleszczuk, Konrad Oleszczuk, Grzegorz 
Kropop (oddział woj. lubelskiego), Tomasz Grzesiak (oddział wrocławsko-
opolski), Tomasz Sak (oddział zamojski). 

Znanych jest też kilku znaczących kolekcjonerów łowieckich, którzy nie 
należą do klubu: Edward Towpik prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich, 
wystawca, autor książki kolekcjonerskiej „Drobiazgi Łowieckie”, Andrzej 
Brabletz wieloletni przewodniczący Komisji Kynologicznej NRŁ, bibliofil, 
Józef Marek Miśtal, bibliofil i inni.

Klub pełni wyjątkową rolę kulturotwórczą, na którą składają się wydawane 
z okazji ważnych wydarzeń klubowych i związkowych, m.in.: książkowe 
publikacje klubowe i indywidualne członków, setki artykułów prasowych, 
emisje walorów filatelistycznych (znaczki spersonalizowane, kartki pocztowe, 
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datowniki okolicznościowe, R-ki – tj. nalepki polecenia) widokówki, odznaki 
i oznaki, statuetki, pomniki i tablice pamiątkowe.

Prezesami Klubu w latach 1972-2020 kolejno byli: Roman Wyganowski, 
Jerzy Kehl, Witold Sikorski, Zbigniew Krych, Mirosław Krupiński, Marian 
Lendzioszek, Marek Stańczykowski.

Działalność klubowa była oceniana przez władze związku bardzo po-
zytywnie, czego wyrazem są zapisy w publikacjach, sprawozdaniach i wy-
powiedziach przedstawicieli organów łowieckich na wszystkich szczeblach. 

Do 16.02.2019 r. klub umocowany był przy Zarządzie Głównym PZŁ, 
co pozwalało na bieżące i w miarę szybkie komunikowanie się w spra-
wach organizacyjnych, finansowych, wniosków o odznaczenia itp. Mimo że 
finansowanie ważnych wizerunkowo dla Polskiego Związku Łowieckiego 
przedsięwzięć klubowych (wystaw, publikacji) przez ZG PZŁ było nie-
zadowalające, to praca klubu była na ogół stabilna, przewidywalna, ponieważ 
finansowali i dotowali ją sami członkowie. 

Sytuacja zmieniła się diametralnie po ostatnich zmianach ustawowych 
i statutowych. W nowym statucie PZŁ, uchwalonym 16.02.2019 r. na XXIV 
Krajowym Zjezdzie Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Sękocinie 
klub umocowano w strukturach Naczelnej Rady Łowieckiej, która zobowiązana 
została zapisami statutu do opieki, nadzoru i nadania klubowi regulaminu.

Brak regulaminu klubowego, zaprzestanie i tak niewystarczającego finan-
sowania 4 numerów w roku „Kultury Łowieckiej”, trudności w prowadzeniu 
dialogu z władzami i niepewność przyszłości związkowej nie napawa opty-
mizmem. 

Silny klub, czujący opiekę i poparcie władz związkowych, powinien być 
ważnym organem ukazującym prawdziwe znaczenie łowiectwa w czasach 
nagonki i hejtu kierowanych w stronę myśliwych. Czy tak będzie pokaże 
czas, zwłaszcza, że tymczasem łatwiej przebić się ze swymi racjami do władz 
samorządowych i instytucji wspomagających klub, niż do władz związkowych, 
zajętych walką o władzę.
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