HUBERTUS W SEJMIE RP – 3.11.2028 rok
Tegoroczne hubertowskie spotkanie w Sejmie RP odbyło się 3 listopada z inicjatywy posłanki na Sejm Urszuli
Pasławskiej – przewodniczącej sejmowego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa, z udziałem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz Związku Kynologicznego w Polsce – organizacji wielce zasłużonych
dla kultywowania i wzbogacania tradycji łowieckich. Myśliwskie spotkanie zaszczyciło wyjątkowo liczne grono posłów i senatorów z niemal wszystkich stron sceny politycznej. Byli obecni m.in: prezes PSL Władysław
Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Edward Siarka – sekretarz
stanu odpowiedzialny za łowiectwo w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, prezes ZKwP Leszek Salomon,
przewodniczący ZG PZŁ Paweł Lisiak i wielu innych znamienitych gości.
Przemawiali: posłanka Urszula Pasławska, posłowie: Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Telus, Edward Siarka, senator Józef Zając, oraz zaproszeni goście Leszek Salamon, Paweł Lisiak oraz poseł poprzednich kadencji
Stanisław Wziątek, członek zarządu województwa zachodniopomorskiego, założyciel, pierwszy przewodniczący parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa oraz pomysłodawca odznaczenia łowieckiego
„Darz Bór”, przyznawanego osobom szczególnie zasłużonym w krzewieniu kultury Łowieckiej.
W wystąpienia posłów ze wszystkich opcji politycznych wyraźnie brzmiały słowa nawołujące do zachowania
jedności organizacyjnej, będącej gwarantem trwania łowiectwa i czynnikiem determinującym jego rozwój.
Mówcy wyraźnie i z szacunkiem dla wielu pokoleń myśliwych podkreślali ich rolę w kształtowaniu oblicza
polskiego łowiectwa, koncentrującego się nie tylko na ochronie przyrody, ale i na tworzeniu narodowego dzie-

Hubertusa otworzyła jego organizatorka – posłanka Urszula Pasławska

Przemawiają: wiceminister Edward Siarka (po lewej) i poseł Robert Telus
dzictwa kulturowego, którego dowodem są setki artefaktów zgromadzonych na wystawie sejmowej.
Mnie szczególnie ucieszyły życzenia skierowane otwarcie do zebranych, wypowiedziane przez posłankę Urszulę Pasławską, przewodniczącego Władysława Kosiniaka-Kamysza i Stanisława Wziątka (szkoda, że tylko przez
nich), jak najszybszego przywrócenia samorządności organizacyjnej, a tym samym przywrócenia podmiotowości polskim myśliwym.

Przemawiają: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz i Leszek Salomon - prezes ZKwP (po prawej)

W imieniu odznaczonych dziękuje prof. Dariusz J. Gwiazdowicz. Od prawej: Krzysztof Mielnikiewicz, Bogdan Kowalcze, Urszula
Pasławska, Rafał Kornas, Agnieszka Angelika Prus, Wacław Gosztyła (częściowo zasłonięty), Dariusz J. Gwiazdowicz, Marek P.
Krzemień, Stanisław Hodorowicz

Optymistycznie zabrzmiały też słowa Pawła Lisiaka o zawarciu porozumienia PZŁ z ZKwP, które zakończy
niechlubny okres w stosunkach między tymi organizacjami.
Część oficjalną zakończyła dekoracja myśliwych zasłużonych dla kultury łowieckiej odznaczeniami „Darz
Bór”. Otrzymali je: prof. Dariusz Gwiazdowicz, prof. Roman Dziedzic, Wacław Gosztyła, Bogdan Kowalcze,
Marek P. Krzemień, Marian Ozimek, Stanisław Hodorowicz, Rafał Kornas, Agnieszka Angelika Prus, Jacek
Salamańczyk, Mirosław Sawicki i Krzysztof Mielnikiewicz.
Ucztą duchową była wystawa zatytułowana „Ogary poszły w las. Kulturotwórcza wartość kynologii łowieckiej”.
Granie ogarów, myśliwi i miłośnicy polowań z psami słyszeli zapewne w głębi duszy, patrząc na przepiękne
reliefy naczyń, płaskorzeźb, okładki książek – w większości białych kruków, medale, oznaki i obrazy.
Stowarzyszenie Miłośników Gończego Polskiego uzyskało zgodę na wprowadzenie do sejmu przedstawicieli polskich ras myśliwskich: gończego polskiego, ogara, polskiego spaniela myśliwskiego, które budziły duże
zainteresowanie nie tylko uczestników hubertusa, ale i przechodzących obok posłów. Wystawie towarzyszyła
ciekawa, bogato ilustrowana publikacja (katalog), autorstwa Gabrieli Łakomik-Kaszuby, znawczyni historii
kynologii, autorki licznych publikacji na ten temat.

Szczególne uznanie należy wyrazić wykonawcom wystawy, zarazem właścicielom eksponatów: Bogdanowi
Kowalcze, Helenie i Markowi Stańczykowskim, Leszkowi Szewczykowi, Gabrieli Łakomik-Kaszubie i Wacławowi Gosztyle.

Paweł Lisiak wręcza odznaczenie Krzysztofowi Mielnikiewiczowi

Krzysztof Mielnikiewicz i Mariusz Zalejski

Członkowie ZKwP, Stowarzyszenia Miłośników Gończego Polskiego z uczestnikami uroczystości. Od lewej:
Izabela Krasowska-Salomon, Michał Modrzewski, Gabriela Łakomik-Kaszuba, Rafał Konaszewski, Krzysztof
Mielnikiewicz, Paweł Gdula, Małgorzata Szmajdzińska, Daniel Gromek

Od lewej: Marek Piotr Krzemień, Wacław Gosztyła, Krzysztof Mielnikiewicz, Gabriela Łakomik-Kaszuba,
prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, prof. Roman Dziedzic

Fragment wystawy

Od prawej: Kamil Stańczykowski, Marek i Helena Stańczykowscy, Bogdan Kowalcze, Gabriela Łakomik-Kaszuba, Wacław Gosztyła, Wojciech Boczkowski

Fragment wystawy

W Mucznem o bohaterskich leśnikach i myśliwych
Po dwuletnich kłopotach wywołanych pandemią Covid 19, dzięki determinacji i zaangażowaniu Roberta
Bąka – łowczego okręgowego w Tarnobrzegu, wspieranego przez prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiadowicza, Marka
Mareckiego dyrektora RDLP w Krośnie, łowczych okręgowych: Marcina Hendzela, Bogusława Rataja i Bolesława Kazalskiego, przeprowadzono pod patronatem honorowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska od 25 do
27.05.2022 roku w Mucznem – sercu Bieszczad, tuż przy granicy z walczącą Ukrainą, II Ogólnopolską Konferencję Naukową „W służbie ludziom i przyrodzie” poświęconą leśnikom i myśliwym, dla których działalność
społeczno-przyrodnicza motywowana była głębokim patriotyzmem obywatelskim i zawodowym.
Wysoki poziom naukowy konferencji zagwarantowali pracownicy naukowi z kilku ośrodków akademickich
oraz pasjonaci praktycy, zgłębiający historię leśnictwa i łowiectwa. Miejsce spotkania wybrano nieprzypadko-

Konferencję otwiera prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. Od lewej: Marek Marecki - dyr. RDLP w Krośnie,
dr hab. Paweł Skrzydlewski prof. AZ. Po prawej Robert Bąk - łowczy okręgowy z Tarnobrzega

wo. Organizatorzy konferencji oraz gospodarze Mucznego: Jan Mazur – wicedyrektor RDLP w Krośnie, były
nadleśniczy nadleśnictwa Stuposiany ze swą następczynią nadleśniczą Ewą Tkacz i dr. Edwardem Marszałkiem
– rzecznikiem prasowym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie mogli zaprezentować gościom
ogrom prac wykonanych przez kolejne pokolenia leśników przy zagospodarowywaniu Bieszczad, zdewastowanych przedwojenną intensywną gospodarką pasterską, nieracjonalną eksploatacją lasów i niszczycielską wojną.
Pragnęli oddać ludziom lasu należny szacunek i ugruntować ich obecność w poczcie ludzi zasłużonych dla
ratowania polskiej przyrody i krajobrazu.
Prelegenci z satysfakcją mówili o zwiększeniu lesistości Bieszczad z niecałych 40% w końcu lat 40-tych do
90% obecnie, o budowie obiektów administracji leśnej i Centrum Promocji Leśnictwa z pawilonem edukacyjno-wystawowym, zasiedleniu Bieszczad żubrami linii białowiesko-kaukaskiej, budowie zagrody pokazowej
żubrów w 2012 r., obiektów sakralnych, ścieżek edukacyjno-przyrodniczych i historycznych ze szlakami walk
o niepodległość, wieży widokowej, stylowego kościółka pw. św. Huberta i innych elementów infrastruktury
turystyczno-rekreacyjnej. Wobec powyższego Jan Mazur były nadleśniczy nadleśnictwa Stuposiany, obecnie
wicedyrektor RDLP w Krośnie w sposób rzeczowy, poparty przykładami i ekspertyzami naukowymi, obalił

Od lewej: Zdzisław Pupa - senator RP, Marcin Hendzel - łowczy okręgowy z Rzeszowa, prof dr hab. Marek Mikołajczyk,
prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski, Bolesław Kazalski - łowczy okręgowy z Krosna. W pierwszym rzędzie po prawej: Bogusław
Rataj - łowczy okręgowy z Nowego Sącza i Krzysztof Kokoszka - łowczy okręgowy z Tarnowa.

Dyr. Jan Mazur i nadleśnicza Ewa Tkacz opowiadają uczestnikom konferencji o historii regionu i prezentują wkład pracy leśników w zagospodarowanie Bieszczad

nieuzasadnione naukowo żądania organizacji pseudoekologicznych utworzenia Turnickiego Parku Narodowego, zatrzymanie wycinki i polowań na całym obszarze projektowanego parku, oraz zabezpieczenie jego najcenniejszych fragmentów poprzez utworzenie Rezerwatu Przyrody „Reliktowa Puszcza Karpacka”.
Przed sesją naukową Robert Bąk, w obecności senatora Zdzisława Pupy wicewojewody podkarpackiego Radosława Wiatra oraz gości, podziękował Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi – przewodniczącemu komitetu nauko-

wego I i II konferencji za szeroką współpracę i poprosił członków okręgowej kapituły o wyróżnienie profesora
odznaką „Zasłużony dla Okręgu Tarnobrzeskiego”.
Kurtuazyjne wystąpienia senatora Zdzisława Pupy, dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego rektora Akademii Zamojskiej, dyr. Marka Mareckiego oraz treść odczytanych listów okolicznościowych od Ministra Edwarda Siar-

Robert Bąk informuje zebranych o przyznaniu prof. D. J. Gwiazdowiczowi medalu „Zasłużony dla Okręgu Tarnobrzeskiego”

Od lewej: Michał Macko - członek NRŁ, Marian Tatara - przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich okręgu tarnobrzeskiego,
Sebastian Tuźnik - członek ZO PZŁ i prof. Dariusz J. Gwiazdowicz

ki, Ewy Leniart – wojewody podkarpackiego i Pawła Lisiaka – łowczego krajowego, utwierdziły organizatorów
o celowości organizowania konferencji, trafnym doborze tematów oraz uwydatniły bohaterskie postawy leśników i myśliwych w czasach trudnych.

Dyskutowanie o bohaterstwie ludzi związanych z lasem, zdaniem mówców, jest niezwykle ważne w kontekście zbrodniczej napaści Rosji na Ukrainę. Senator Zdzisław Pupa, członek Komisji Kultury Naczelnej Rady
Łowieckiej, podtrzymał też wcześniejszą deklarację zorganizowania w Senacie konferencji poświęconej problemom polskiego łowiectwa.

łowczy okręgowy Marcin Hendzel

wicewojewoda Radosław Wiatr

senator Jerzy Chróścikowski

senator Zdzisław Pupa

prof. Paweł Skrzydlewski

W 4 sesjach roboczych referaty wygłosili:
• prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Ludwik Plater (1775-1846) - pierwszy dyrektor generalny lasów rządowych
Królestwa Polskiego,
• Jacek Frankowski – Wojciech Bogumił Jastrzębowski i Ludomir Benedyktowicz. Nauczyciel i uczeń w dobie
zrywów niepodległościowych,
• dr Edward Marszałek – Dwaj leśnicy września 1939 roku,
• prof. Akademi Zamojskiej dr hab. Ryszard Skrzyniarz – Stefan Rowecki „Grot”- żołnierz, patriota, myśliwy,
• Piotr Kacprzak – Pojmowanie łowiectwa w działalności i pracy pisarskiej Leopolda Pac Pomarnackiego,
• prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Budowa administracji leśnej na tzw. ziemiach odzyskanych,
• prof. UAM dr hab. Aleksandra Matulewska – Patriotyzm językowy myśliwych – walka z germanizacją i rusyfikacją języka łowieckiego,
• Krzysztof Mielnikiewicz – Patriotyczna działalność myśliwych w oflagach i stalagach podczas II wojny światowej jako antidotum na “chorobę drutów obozowych”,
• Krzysztof Jan Szpetkowski – Łowiectwo w kształtowaniu patriotycznych postaw (wykład online),
• prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski – Leśnicy a realizacja reformy rolnej,
• prof. UAM dr hab. Marek Mikołajczyk – Początki polskiej Służby Leśnej na tzw. Ziemiach Odzyskanych
w świetle pamiętników,
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Tadeusz Chrzanowski
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dr Jarosław Krawczyk

Marian Tatara

• Tadeusz Chrzanowski, Andrzej Szambelańczyk – Leśnicy polscy, ofiary Zbrodni Pomorskiej 1939 roku,
• Magdalena Białkowska – Deportacje leśników w odległe regiony ZSRR,
• dr Jarosław Krawczyk – Wśród ofiar Obławy Augustowskiej byli leśnicy.
Poza programem wyświetlony został film dokumentujący syberyjskie zesłanie leśnika Tadeusza Tatary, udostępniony przez jego syna Mariana. Piotr Kacprzak dokonał prezentacji dokumentującej zabiegi renowacyjne
pomnika nagrobkowego Wiktora Kozłowskiego – autora pierwszego słownika języka łowieckiego „Pierwsze
początki terminologii łowieckiej”, wydanego równo 100 lat temu, przeprowadzone przez radomskich leśników.

Dr Edward Marszałek opowiada o zbrodni
w leśniczówce „Brenzberg”.
Słuchają: Krzysztof Mielnikiewicz, Ewa Tkacz
i Jacek Frankowski

Tablica pamiątkowa ku czci pomordowanych
umieszczona na obelisku

Końcowym akcentem spotkania były wystąpienia senatora Jerzego Chróścikowskiego i dr. hab. Pawła Skrzydlewskiego, którzy uznali konferencję za ważne i potrzebne wydarzenie, dokumentujące patriotyzm leśników,
myśliwych i umiłowanie przez nich ojczyzny. Mówcy zachęcali do kontynuowania podobnych posiedzeń naukowych.
Wygłoszone referaty zostaną zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej przygotowywanej pod red. prof.
Dariusza J. Gwiazdowicza. Oprócz książki z referatami konferencję upamiętnią znaczki spersonalizowane wydane przez Pocztę Polską.
Piątkowa wycieczka prowadzona przez Edwarda Marszałka i Ewę Tkacz wpisała się w program konferencji.
Ścieżka edukacyjno-historyczna wiodąca na grzbiet Jeleniowatego, doprowadziła uczestników do ruin dawnej
leśniczówki „Brenzberg”. Tabliczka na obelisku postawionym w 2009 r. przypomina o tragicznych losach tutejszych mieszkańców:
„W tym miejscu stała leśniczówka, w której schronienia przed terrorem UPA dla swych rodzin szukali
polscy leśnicy z doliny górnego Sanu. Wszyscy, wraz z leśniczym Franciszkiem Królem i jego rodziną,
ponieśli śmierć w sierpniu 1944 roku.
Cześć ich pamięci! Leśnicy bieszczadzcy, listopad 2009”.
Atrakcją dla uczestników marszu było wejście na najwyższą w Bieszczadach (34 m, 170 schodów) wieżę
widokową z przepięknym widokiem na wieś Muczne, szczyty Halicz, Kopę Bukowską, grzbiet Bukowego Berda, Połoninę Caryńską, Połoninę Wetlińską i Smerek, Otryt, dolinę górnego Sanu oraz ukraińskie Bieszczady
i Gorgany!
Trasa prowadziła obok stylowego drewnianego kościoła pw. św. Huberta wzniesionego z inicjatywy leśników z Mucznego i Stuposian, swoim wystrojem nawiązującym do tradycji leśnych i myśliwskich. We wnętrzu
wzrok przykuwał imponujący żyrandol z poroży jeleni o masie 81 kg, wykonany przez leśników, płaskorzeźby
św. Huberta i zwierząt bytujących w bieszczadzkiej kniei.
Krzysztof Mielnikiewicz
tekst i fot.

Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem na zakończenie konferencji

Przed kościołem pw. św. Huberta w Mucznem. Od lewej: Edward Marszałek, Andrzej Grzywacz, Krzysztof
Mielnikiewicz, Piotr Krawczyk, Jan Mazur i Bogdan Pełdiak. Po prawej żyrandol z poroży jeleni o masie 81
kilogramów.

Muczne oglądane z wieży widokowej. Na pierwszym planie Centrum Promocji Leśnictwa

Pamiątkowe znaczki spersonalizowane

O RELACJACH
NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ
I ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZŁ
Z KOMISJĄ KULTURY
Majowe przebudzenie
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec zwołał na 18 maja br. naradę przewodniczących
Komisji Problemowych NRŁ oraz Zespołów Interdyscyplinarnych, powołanych w październiku 2020
r., składających się głównie z pracowników zarządów okręgowych i Zarządu Głównego PZŁ. Zebrani
zostali poproszeni o omówienie dotychczasowej działalności, przedstawienie zamierzeń i problemów
oraz preliminarzy budżetowych na ww. przedsięwzięcia. Zebranie miało też na celu skoordynowanie
prac komisji NRŁ z zespołami interdyscyplinarnymi. W naradzie brał też udział Paweł Lisiak – łowczy
krajowy.
Uczestniczyłem w posiedzeniu w imieniu przewodniczącego Komisji Kultury NRŁ prof. dr. hab.
Dariusza J. Gwiazdowicza, przebywającego za granicą, który wcześniej autoryzował moje wystąpienie.
Przedstawione na piśmie spostrzeżenia i uwagi zawierały też obszerne cytaty ze sprawozdań składanych corocznie NRŁ przez Komisję.
Zastrzegam, że przedstawione poniżej uwagi i spostrzeżenia dotyczą wyłącznie relacji z działalności Komisji Kultury z ZG PZŁ i NRŁ, która jako statutowy organ powołujący Komisję, nadzoruje jej
pracę.

Podczas zebrania. Krzysztof Mielnikiewicz (po lewej), prof. dr hab. Paweł Piątkiewicz, prof dr hab. Roman

Dziedzic

Bieżąca praca Komisji Kultury NRŁ z zewnętrznymi ograniczeniami (pandemia, brak zainteresowania władz łowieckich)
Rozumiejąc rolę kultury łowieckiej, w tym tradycji i zwyczajów, doceniając kulturotwórczą rolę
łowiectwa i wpływ tych czynników na postrzeganie myśliwych w coraz bardziej nieprzyjaznym i antagonistycznie nastawionym do łowiectwa świecie, przewodniczący Komisji Kultury NRŁ z zespołem,
tuż po powołaniu, opracowali plan pracy i przyjęli harmonogram jego wdrażania. Dokument w listopadzie 2019 r. wysłano prezesowi Naczelnej Rady Łowieckiej. Niestety, do dzisiaj nikt na niego nie zareagował. Myślę, że każdy myśliwy jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na pytanie – jaki jest stosunek
władz łowieckich do statutowego wymogu pielęgnowania i wzbogacania kultury łowieckiej?
Plan pracy Komisji jest bardzo różnorodny (w części niestety już był, bowiem w bieżącej kadencji
kilku ważnych przedsięwzięć nie będzie można zrealizować). Zawarto w nim propozycję wydania kilku książek, w tym jubileuszowej ukazującej 100-letni dorobek kulturowy polskiego łowiectwa, opracowanie programu i nowoczesnych pomocy dydaktycznych do upoglądowienia wykładów z zakresu
kultury łowieckiej, konferencje i seminaria, w tym międzynarodowe, niezwykle bogatą propozycję
obchodów 100-lecia PZŁ (m. in.: V Kongres Kultury Łowieckiej, książka jubileuszowa, wystawy z
udziałem Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, imprezy muzyczne oraz falerystyczne i filatelistyczne upamiętnienie jubileuszu), badania naukowe, nowelizację bądź opracowanie brakujących, ceremoniałów, promowanie kultury łowieckiej (konkursy, wystawy, współpraca z lokalną prasą łowiecką, łowiecka biblioteka cyfrowa i inne działania).
Przewodniczący Komisji Kultury w sprawozdaniu za 2020 r. napisał „Niestety, niektóre planowane
zadania nie zostały zrealizowane, z uwagi na brak zainteresowania ze strony NRŁ i ZG PZŁ”. Komisja obserwując, delikatnie mówiąc symptomy obojętności na postulaty i prośby współdziałania, zdała sobie

sprawę, że jej droga do realizacji zamierzeń będzie wyboista i przyjęła zasadę powtarzaną wielokrotnie przez prof. D. J. Gwiazdowicza – „róbmy swoje”. Więc robiliśmy wbrew ograniczeniom pandemicznym (cytuję fragment sprawozdania komisji):
1. Członkowie Komisji zaangażowali się w debatę parlamentarną dotyczącą zmian w Ustawie
prawo łowieckie oraz udziału dzieci w polowaniach. Prof. A. Matulewska przygotowała raport dotyczący udziału nieletnich w polowaniach w kilkunastu krajach. Raport ten został udostępniony parlamentarzystom. Natomiast przewodniczący Komisji prof. D. J. Gwiazdowicz brał udział w obradach
plenarnych reprezentując polskich myśliwych. Aleksandra Szulc brała udział w posiedzeniu Komisji
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w temacie udziału dzieci w polowaniach.

Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz przedstawia z trybuny sejmowej argumenty za rezygnacją w ustawie Prawo łowieckie zapisów zakazujących dzieciom uczestniczenia w polowaniach

2. Zainicjowano badania naukowe dotyczące sfery społecznej i psychologicznej w aspekcie aktywności myśliwych.
Pierwsze publikacje naukowe autorstwa członków Komisji
ukazały się w prestiżowych czasopismach naukowych Social
Semiotics oraz International Journal for the Semiotics of Law.
Do tej tematyki badawczej przyłączyli się kolejni naukowcy, a
wyniki realizowanych projektów poznamy w najbliższych latach.
3. Dzięki nieustępliwości i ogromnemu zaangażowaniu
członków Komisji udało się opublikować długo wyczekiwaną
książkę pt. „Historia i łowy”, która jest pokłosiem IV Kongresu
Kultury Łowieckiej. To wyjątkowe opracowanie liczące ponad
800 stron, zostało napisane przez ponad 30 autorów z kilkuna

stu ośrodków naukowych. Niestety książka zalega najprawdopodobniej w magazynach, a wygórowana, zaporowa cena wynosząca 270 zł lub 320 zł (z ekslibrisem) nie jest czynnikiem ułatwiającym
jej dystrybucję.
4. Opracowano koncepcję obchodów 100-lecia PZŁ, którą przedstawiono zarówno członkom
NRŁ oraz ZG PZŁ. Podjęto realizację niektórych przedsięwzięć związanych z jubileuszem. Na przykład kol. Krzysztof Mielnikiewicz przygotował wniosek złożony w Poczcie Polskiej o wydanie jubileuszowych znaczków lub kart pocztowych.
5. Przygotowano koncepcję V Międzynarodowego Kongresu Kultury Łowieckiej. W trakcie realizacji są także imprezy związane z muzyką myśliwską koordynowane przez kol. Macieja Strawę.
Większość zadań może być realizowanych dopiero po zaakceptowaniu przez ZG PZŁ lub NRŁ, a takiej
akceptacji do tej pory nie uzyskano.
6. Opracowano scenariusz 12 odcinkowego filmu dotyczącego roli i zadań wypełnianych przez
myśliwych, emitowanego przez TV Trwam. Wszyscy członkowie Komisji zaangażowali się w jego
powstanie, udzielając pomocy w nagrywaniu wybranych tematów.

Komisja obraduje nad planem pracy i programem obchodów 100-lecia PZŁ. Od lewej: ks. prof. Wojciech
Frątczak, prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, prof. Aleksandra Matulewska, Leszek Szewczyk, Krzysztof Mielnikiewicz, Henryk Mąka, Marek P. Krzemień, Bogdan Kowalcze

7. Zainicjowano utworzenie Łowieckiej Rady Naukowej oraz zaproponowano 12 jej członków,
reprezentujących zróżnicowane obszary badań naukowych (np. nauki przyrodnicze, leśne, weterynaryjne, prawne, humanistyczne). Ten interdyscyplinarny charakter Rady zrzeszającej wiele autorytetów
mógłby przynieść pożytek polskim myśliwym, jednak propozycja nie została dotąd zaakceptowana
przez ZG PZŁ.
8. W związku z ograniczeniami, jakie wymusił koronawirus, nie udało się zorganizować (w maju
2020 roku) seminarium oraz wystawy w Kościanie. Imprezy te miały upamiętnić jubileusz 150-lecia
od czasu pierwszej wystawy łowieckiej na ziemiach polskich. Udało się natomiast wydać książkę „poseminaryjną” pt. „Łowieckie spotkania. 1.Trofeistyka i kolekcjonerstwo”. Trzej członkowie Komisji są
autorami rozdziałów w tym opracowaniu.

9. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Kol. Bogdana Kowalcze wydano oznakę Komisji Kultury
NRŁ, której walory estetyczne zostały ocenione bardzo wysoko.
10. Mimo braku środków finansowych oraz wsparcia ze strony NRŁ Komisja zrealizowała szereg
zadań widocznych na forum krajowym i międzynarodowym. Mamy jednak uzasadnione obawy, że
dalszy brak zainteresowania członków NRŁ aktywnością Komisji może skutkować brakiem realizacji
wielu ważnych przedsięwzięć w przyszłości.
W następnym 2021 roku historia się powtórzyła. Przewodniczący Komisji napisał. „W dalszym ciągu
nie rozpatrzono propozycji Komisji Kultury dotyczącej obchodów 100-lecia PZŁ. Nie podjęto decyzji
dotyczącej np. organizowania V Kongresu Kultury Łowieckiej. Dziś już wiadomo, że wiele planowanych
(proponowanych) przedsięwzięć nie uda się zrealizować ze względu na niewystarczający czas, jaki pozostał do roku jubileuszowego. Opracowana przez Komisję propozycja uchwały dotyczącej powołania
Komitetu Organizacyjnego, nie została zatwierdzona przez NRŁ”. W związku z powyższym, Komisja wyraziła na piśmie rozczarowanie i zaniepokojenie brakiem aktywności władz PZŁ w tym zakresie.

Róbmy swoje
Pomimo braku zainteresowania pracami komisji w 2021 r., głównie dzięki zaangażowaniu przewodniczącego prof. dr. hab. Dariusza J. Gwiazdowicza:
1. Opracowano dodatkową argumentację pozwalającą na wpisanie kultury łowieckiej na listę
niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Efektem tych prac było opublikowanie artykułu naukowego
opartego na teście poprawności prawniczej w prestiżowym czasopiśmie International Journal for the
Semiotics of Law, 34: 803-838. https://doi.org/10.1007/s11196-020-09763-0. Autorzy (członkowie Ko

misji) udowodnili, że w aspekcie prawnym polowanie, a zatem i kultura łowiecka, spełniają kryteria objęcia ochroną w ramach konwencji o ochronie dziedzictwa niematerialnego UNESCO.
2. Członkowie Komisji włączyli do kolejnego etapu – wprowadzenia na ekrany serialu pt. „Na
łowy”, realizowanego przez TV Trwam. Członkowie Komisji opracowali scenariusz, objęli serial konsultacjami naukowymi, a także aktywnie uczestniczyli w sześciu odcinkach. Emisja serialu rozpoczęła
się w październiku 2021 r. i będzie trwała do końca maja 2022 r. To największy serial dokumentalny
na tematy łowieckie emitowany w telewizji publicznej.
3. Zorganizowano na platformie ZOOM dwa spotkania z przedstawicielami wszystkich komisji problemowych, których celem było nawiązanie współpracy. Efektem było powołanie inicjatywy o
nazwie „Forum Internetowe Myśliwych” (FIM). W roku 2021 odbyły się cztery spotkania (wideokonferencje) FIM, podczas których poruszano m.in. problematykę agresji wobec myśliwych oraz prawne
możliwości jej przeciwstawiania się, strategię rozwoju PZŁ, funkcjonowanie NRŁ.
4. Kontynuowano „Łowieckie spotkania”,
które w 2021 roku odbyły się w Goraju. Wygłoszono na nim pięć referatów, transmitowanych
bezpośrednio w Internecie. Założono kanał na
YouTube pod nazwą „Łowieckie spotkania” oraz
wydano opracowanie książkowe z referatami prelegentów.
5. Z inicjatywy członków Komisji ukazała się pod redakcją naukową prof. Dariusza
J. Gwiazdowicza, książka pt. „Pochylając się nad
Bożym Stworzeniem”. Książka ta była podarowa-

„Łowieckie spotkania w Goraju”. Od lewej: dr Maciej Strawa, Michał Kolasiński, prof. Dariusz J. Gwiazdowicz
na uczestnikom ogólnopolskiego zjazdu kapelanów PZŁ w kwietniu 2022 r. przeprowadzonego w
Konstantynowie Łódzkim.
6. Członkowie Komisji brali udział w międzynarodowej wystawie w Budapeszcie, a ich relacje
były publikowane w prasie łowieckiej.
7. W bieżącym roku komisja zprzygotowała projekt „Ceremoniału sztandarowego” i przygotowała projekty uchwał w sprawie jubileuszu 100-lecia PZŁ.

Na Targach „Expo” w Budapeszcie. Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, dr Stefan Feder,
prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, prof. Aleksandra Matulewska

Lepiej późno niż wcale
Wracając do warszawskiej konferencji trzeba przyznać, że inicjatywa spotkania przewodniczących komisji problemowych NRŁ i zespołów interdyscyplinarnych była celowa, lecz spóźniona o co
najmniej 2,5 roku. Warszawskie spotkanie ukazało dualizm, istnienie dwóch, a nawet trzech bytów
zajmujących się niezależnie tymi samymi problemami, jak np.: Zespół Interdyscyplinarny ds. PR i
Komisja Kultury NRŁ. Dla dodania „smaczku” powiem, że zespół ds. PR pracuje w oparciu o program
obchodów 100-lecia związku opracowany przez Komisję Kultury, nie poinformowawszy jej o tym, nie
mówiąc już o zaproszeniu do współpracy. O tempora! o mores!
Uważam, że na początku każdego roku budżetowego komisje powinny otrzymać od kierownictwa
związku jasną odpowiedź, które z zaplanowanych zamierzeń będą wspierane organizacyjne, finansowo, a które można będzie realizować we współpracy z klubami lub innymi podmiotami.
Wypada stwierdzić, że przejrzystemu działaniu i współpracy przeszkodziła walka o stołki, karuzela stanowisk, likwidacja społecznego charakteru łowiectwa poprzez podporządkowanie go politykom
i partiom. Do końca kadencji, w dużej mierze
straconej dla szerszego upowszechnienia kultury łowieckiej, został nieco ponad rok. Kto w tej
kwestii był hamulcowym, używając słownictwa
kolejowego, panie prezesie i panie łowczy?
Krzysztof Mielnikiewicz
Prowadzący spotkanie: Rafał Malec - prezes NRŁ
(po prawej) i Paweł Lisiak łowczy krajowy

W służbie ludziom i przyrodzie - działalność
patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza
myśliwych i leśników

Służba ludziom i przyrodzie, działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników to
myśl przewodnia referatów wygłoszonych przez naukowców i myśliwych na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która odbyła się w dniach 28-29 stycznia 2019 roku w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim.
Nieprzypadkowo na miejsce patriotycznego spotkania wybrano urocze Lasy Janowskie stanowiące zachodnią część kompleksu leśnego Puszczy Solskiej. Są one niemymi świadkami licznych bitew toczonych przez
wojska rosyjskie, austriackie i niemieckie. Podczas II wojny światowej lasy te były miejscem walk oddziałów
partyzanckich z niemieckim okupantem. Na Porytowym Wzgórzu odbyła się jedna z największych bitew partyzanckich na ziemiach polskich, stoczona 14 czerwca 1944 roku. Tam uczestnicy konferencji, podczas pierwszego dnia pobytu, złożyli kwiaty pod pomnikiem czynu zbrojnego, wzniesionym według projektu Bronisława
Chromego. Łowczy okręgowy z Tarnobrzegu Robert Bąk, pomysłodawca konferencji i przewodniczący komitetu organizacyjnego otwierając forum dyskusyjne podkreślił, że na przykładzie wybranych postaci myśliwych i leśników, prelegenci w referatach ukażą ich rolę w uzyskaniu wolności i niezawisłości naszej ojczyzny.

Robert Bąk, Jerzy Sądel - główni organizatorzy seminarium oraz przemawiający senator Zdzisław Pupa

Goście honorowi - posłowie i senatorowie III RP

W konferencji licznie udział wzięli parlamentarzyści: Piotr Olszówka, Adam Gawęda, Przemysław Błaszczyk,
Jerzy Bielecki, Waldemar Bonkowski, Czesław Ryszka, Zdzisław Pupa, Bartosz Jóźwiak, Jerzy Chróścikowski. Prezydenta RP reprezentował prof. dr hab. Andrzej Waśko, administrację rządową Wojewoda Lubelski
dr Przemysław Czarnek, leśników Jerzy Sądel, Andrzej Modrzejewski i Piotr Kacprzak - dyrektorzy RDLP
w Lublinie, Szczecinku i Radomiu oraz nadleśniczowie. Byli też obecni łowczowie okręgowi z Tarnobrzega
Robert Bąk, Katowic Mariusz Miśka, Lublina Andrzej Łacic, Rzeszowa Marcin Hendzel.

Uczestnicy konferencji. Na pierwszym planie prof. dr hab. Roman Dziedzic, Krzysztof Oleszczuk,
dr Tomasz Skowronek

Otwarcie wystawy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

Świat nauki reprezentowali członkowie komitetu naukowego: prof. dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz
- przewodniczący (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. dr hab. Władysław Chałupka (Instytut Dendrologii Państwowej Akademii Nauk w Kórniku), prof. dr hab. Roman Dziedzic (Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie), prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), dr
hab. Izabela Lewandowska prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), dr hab. Ryszard
Skrzyniarz prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Także wśród prelegentów i uczestników
spotkania było wielu znanych naukowców i praktyków zajmujących się dokumentowaniem historii leśnictwa
i łowiectwa dr inż. Tomasz M. Sobalak, dr hab. Władysław Kusiak, dr hab. Tadeusz Zych, dr hab. Jarosław
Szaban, dr hab. Dariusz Zalewski, dr hab. Andrzej Tomek prof. UR w Krakowie, dr inż. Tomasz Skowronek,
dr Edward Marszałek i in.

Fragment wystawy

Pamiątki przywiezione z oflagów Dorsten VIE i Doessel VIB przez kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
reprezentowali: Marek Stańczykowski,
Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła,
Krzysztof Szpetkowski, Krzysztof Oleszczuk, Marian Tatara, Krzysztof Mielnikiewicz.

Marian Tatara przy eksponatach upamiętniających działalność
patriotyczną ojca

Konferencji
towarzyszyła
wystawa
eksponatów zorganizowana przez Klub
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ,
użyczonych przez Leszka Szewczyka,
Bogdana Kowalcze oraz Mariana Tatarę
i Wacława Gosztyłę, którzy zaprezentowali pamiątki swych ojców - leśników i
myśliwych.

Prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i
Krzysztof J. Mielnikiewicz na tle dokumentów
oflagowych J. W. Kobylańskiego

Krzysztof J. Mielnikiewicz udziela wywiadu TVP 3 Lublin

W drugim dniu konferencji uczestnicy spotkania złożyli kwiaty przed pomnikiem Leśników Poległych i Pomordowanych za Wolną Polskę, na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Janowie Lubelskim. Zebrani
mieli możliwość obejrzeć interesujący film z archiwum Mariana Tatary pt. „Twierdzą był im las”, ukazujący
heroiczną walkę 3 pokoleń leśników i wolność ojczyzny.

Uczestnicy seminarium po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem Leśników Poległych i Pomordowanych Za Wolną Polskę

SESJA REFERATOWA

Sesja referatową otworzył i prowadził
prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz.

prof. dr hab. Władysław Chałupka (Inst.
dr hab. Ryszard Skrzyniarz, prof. KUL
Dendrologii PAN w Kórniku) – „Józef
– „Rola biografii i jej znaczenie w kształtoRivoli, czyli droga leśników do niepodwaniu świadomości pokoleń”
ległości poprzez pracę organiczną”

dr inż. Tomasz M. Sobalak (Nadleśnictwo Łopuchówko) – „Władysław JantaPołczyński – myśliwy i patriota „

dr hab. Władysław Kusiak prof. UP w
Poznaniu – „Wojenne i powojenne losy
leśników na przykładzie poznańskich
profesorów”

dr hab. Tadeusz Zych (URz z Rzeszowa)
– „Wkład leśników i myśliwych z terenu
Puszczy Sandomierskiej w proces budowy
niepodległej Polski.”. (Po prawej)

dr inż. Tomasz Skowronek (RDLP w Szczecinku) – „Leśnicy w niemieckich oflagach i
sowieckich łagrach.”

mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz (Klub
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
PZŁ) – „Józef Władysław Kobylański i
jego marsz ku niepodległości podczas
II wojny światowej”

dr hab. Jarosław Szaban, mgr inż. Marek
Nowak (UP w Poznaniu) – „Rola organizacji studenckich w kształtowaniu
postaw patriotycznych w dwudziestoleciu
międzywojennym.”

Wacław Gosztyła opowiada o wystawie kolekcjonerskiej towarzyszącej
konferencji.

dr hab. Izabela Lewandowska, prof.
UWM w Olsztynie– „Leśnicy obecnego
Nadleśnictwa Jedwabno w powojennej
służbie w lasach mazurskich”

dr Edward Marszałek (RDLP w Krośnie)
– „Ukryci w bieszczadzkiej głuszy”

Prelegenci otrzymali certyfikaty uczestnictwa. Poseł Bartosz Jóźwiak wręcza
certyfikat Krzysztofowi Mielnikiewiczowi
Certyfikat uczestnictwa w konferencji

Nie samą wiedzą żyli uczestnicy spotkania

W oczekiwaniu na posiłek. Od lewej: prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr hab. Dariusz Zalewski, Marian Tatara, Wacław Gosztyła,
Bogdan Kowalcze, prof. dr hab. Roman Dziedzic, Krzysztof Mielnikiewicz, prof. dr hab. Andrzej Tomek

Do zobaczenia za kolejnej konferencji - za rok.
Od lewej: dr Tomasz Sobalak, Krzysztof Mielnikiewicz, prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr Bartosz Jóźwiak - poseł na sejm,
Krzysztof Szpetkowski

Filatelistyczne pamiątki spotkania

Krzysztof Mielnikiewicz

„...wzmocniona demokracja w PZŁ...”

“Wzmocniona demokracja w PZŁ”
Myśliwym i działaczom łowieckim, którzy od dawna uczestniczyli w pracach różnych komisji, podobnie
jak ja, program pt. „Bulwersująca działalność Polskiego Związku Łowieckiego” nadany w czwartkowy wieczór
29 listopada 2018 r. w telewizji „publicznej”, nie przyspieszył tętna. Wywołał jedynie zażenowanie z powodu
jednostronności poglądów i hipokryzji autorów programu. Audycja wpisała się w styl propagandowy telewizji
pisowskiej, która tropi komuchów, esbeków, złodziei okresu minionego, przymykając całkowicie oczy na
występki swoich nominatów. Hipokryzja twórców programu jest wyjątkowa. Porównuje się w programie
Łowca Polskiego do Trybuny Ludu - organu prasowego PZPR, podczas gdy sama telewizja „publiczna” jest
tubą propagandową PIS do setnej potęgi. Nie będę wymieniał dzisiejszych tytułów gazet prawicowych i stacji
telewizyjnych finansowanych z pieniędzy publicznych (reklamy i dotacje), tylko zadam pytanie: czy stacje te
i gazety krytykują niekonstytucyjną działalność prominentów PIS i oczywiste działania na szkodę obywateli
polskich? Działania zauważane i oceniane krytycznie przez Unię Europejską i rządy innych krajów.
Autorzy programu rzucili kamień w ogródek, powiedzmy w „łowisko”, prezydenta Bronisława
Komorowskiego, a dlaczego nie zrobili tego w stosunku do myśliwych pisowskich lub popierających PIS

głosowaniami. Celem ma być wróg, a nie swój - nawet wtedy, gdy czyni gorsze zło.
Prawda na jaw wychodzi po latach Panie Prezydencie Bronisławie Komorowski. Najpierw krytykował
Pan demokrację w PZŁ, później delikatnie mówiąc „zawiesił” Pan swoje czynne łowiectwo. Czy warto było?
Dzisiejsza demokracja w PZŁ, w stosunku do tej przez Pana krytykowanej, ma się jak pięść do oka. Rządzą
nominaci rządowi, od góry do dołu (są wśród nich przefarbowane lisy), zmienia się ich jak rękawiczki
(kilka dni temu w trzech okręgach). Pozbawiono miejscowych myśliwych, poprzez likwidację Okręgowych
Rad Łowieckich, wpływu na decyzje łowczych okręgowych, którzy są aparatczykami partyjnymi i zrobią
wszystko, co każe im „góra”. Niech Pan w przyszłości nie wstydzi się swoich łowieckich korzeni, nie chowa
koniunkturalnie łowieckiej pasji. Niech Pan pamięta o swoich przodkach, wspaniałych myśliwych ze Żmudzi
i ich polowaniach (np. o kuzynie Antonim z Birżynian), o których pisała Magdalena z Nałęcz Gorskich
Komorowska we wspomnieniach „Powrót do Żmudzi”.
Autorzy reportażu skoncentrowali uwagę na rzekomych wielomilionowych nadużyciach w ZG PZŁ
(rzekomych, bo nie ma wyroku w tej sprawie, moim zdaniem nie będzie). Gdzie te straty, skoro zapłacone
książki (też uważam że za drogie) zostały sprzedane. O ile były w finansowaniu tych publikacji, zresztą bardzo
ładnie wydanych, nieprawidłowości, to jestem zdania, że należy je wyjaśnić. Mam przeczucie, że na oskarżaniu
się skończy, a audyt w konsekwencji pójdzie do kosza. Chodzi o bieżące robienie smrodu i odwrócenie uwagi
od niekompetencji i tajemniczych działań związanych ze statutem, który, jak ustawa, zostanie wciśnięty
myśliwym bez ich wiedzy i aprobaty. Polecam wywiad prof. dr hab. Wandy Olech, która obnaża skandaliczne
działania obecnych władz. Podaję link do tego wywiadu.
http://braclowiecka.pl/n/1/aktualnosci/5900/zarzad-glowny-nie-dzialal-tak-jak-oczekiwalam
Naiwny byłem, czekając w audycji telewizyjnej dyskursu, skupionego na rzeczywistych problemach
łowiectwa. Jest ich przecież wiele: ASF, szkody wyrządzane przez zwierzynę, przyszły ustrój łowiectwa
określony przez najważniejszy dokument wewnętrzny - statut, poprawa wizerunku myśliwych, stworzenie
profesjonalnego aparatu prawno - medialnego, potrzeba nowelizacji ustawy oraz inne problemy nurtujące
środowisko.
Chodziły plotki przed emisją programu, że jest on materiałem mającym wykazać heroiczną walkę
obecnego łowczego krajowego z dawnym układem gnieżdżącym się w ZGPZŁ i jego przekrętami. I tu też się
zawiodłem. Dowiedziałem się z wypowiedzi jednego z dyskutantów, że obecny łowczy krajowy był prawą ręką
dawnego łowczego krajowego, którego „przekręty” tak dociekliwie tropi. Patrz też artykuł pod linkiem http:
//www.lowiecki.pl/newsy/tekst.php?id=255.
Odnoszę wrażenie, że pan łowczy krajowy wyszedł po tej audycji lekko poobijany. Mam też przeczucie, że
Naczelna Rada Łowiecka będzie niebawem przedstawiać ministrowi środowiska kolejnych trzech kandydatów
na pewne eksponowane stanowisko związku mieszczącego się przy Nowym Świecie 35.
Krzysztof Mielnikiewicz

o symbolice oznaki wiecej pod linkiem
http://www.kulturalowiecka.pl/inne.html

OGÓLNOPOLSKI JUBILEUSZOWY HUBERTUS
W PUŁTUSKU NIE ZACHWYCIŁ
20.10.1018
Ogólnopolski Hubertus 2018 w Pułtusku zapowiadany był jako wyjątkowy, gdyż organizacja najważniejszego święta myśliwych przypadła w bieżącym roku w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości
i w 95-lecie powstania Polskiego Związku Łowieckiego. Organizatorem obchodów był Polski Związek
Łowiecki, honorowy patronat sprawowali Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska i Jan Krzysztof Ardanowski - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Uroczystość rozpoczęła hubertowska msza św. w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny w Pułtusku. Było to okazałe widowisko, bowiem ogromne wrażenie zrobiło na zebranych ponad
100 pocztów sztandarowych z całej Polski, ustawionych przed ołtarzem i we wszystkich nawach bazyliki.

W uroczystości uczestniczyło ponad 100 pocztów
sztandarowych

Poczty sztandarowe w
nawie głównej bazyliki

Celebrę kościelną rozpoczął ks. prał. Wiesław Kosek, który zaprosił zebranych do modlitwy i przedstawił
bogatą historię bazyliki. W mszy uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, leśnicy, myśliwi, członkowie bractw kurkowych, duchowni i mieszkańcy Pułtuska. Byli wśród nich m.in. Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Rafał Romanowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Andrzej Konieczny - Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Piotr Jenoch - Przewodniczący ZG PZŁ, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Pułtuska. Mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. dr Piotr
Siołkowski. W homilii ks. kanonik omówił historię kultu patrona myśliwych w Polsce ze szczególną rolą
mszy hubertowskiej oraz drogę zjednoczeniową polskich organizacji łowieckich okresu międzywojennego
(uwagi do homilii zamieściłem na zakończenie relacji).

Msza św. w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku. Poczty sztandarowe
z Przemyśla i Lublina

Od lewej: Piotr Jenoch - Łowczy Krajowy, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Andrzej Konieczny
- dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Od lewej: Andrzej Popowicz - Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk, Dorota Subda - p.o. Burmistrza Miasta
Pułtusk, nadkom. Paweł Antośkiewicz - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku, mł. insp.
Jarosław Olszewski - Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku

Uczestnicy mszy św.

Uczestnicy mszy św.

Po mszy, przez najdłuższy
rynek w Europie, przeszedł orszak myśliwych,
leśników i kawalerzystów,
prowadzony przez strażacką orkiestrę dętą z
Pułtuska.

W części oficjalnej
- Minister Henryk Kowalczyk docenił wkład myśliwych i leśników w odzyskanie niepodległości, i w jej
utrzymanie podczas trudnych walk niepodległościowych. Wskazał, że obecne mocno dyskutowane prawo
łowieckie jest ustawą kompromisową, otwiera nową kartę historii, wzmacnia demokrację, ale też zdobywa ludzi o odmiennych poglądach dla łowiectwa. Podkreślił, że myśliwych chroniących przyrodę należy
szanować, mimo różnych poglądów na metody jej ochrony. Wyróżnił myśliwych działania proekologiczne
dbałość o środowisko, zwalczanie ASF. Życzył im znalezienia pełnego zrozumienia i poszanowania w społeczeństwie.
- Łowczy Krajowy Piotr Jenoch przypomniał, że na wagę tegorocznego święta wpływają jubileusze, 100-lecie
odzyskania niepodległości i 95-lecie PZŁ. Wymienił nazwiska kilku polskich przedwojennych myśliwych o
wybitnych zasługach dla odzyskania niepodległości: Józefa Piłsudskiego, generałów Kazimierza Sosnkowskiego - pierwszego prezesa PZŁ (patrz końcowy komentarz autora) i Tadeusza Bór - Komorowskiego;
Wojciecha Kołaczkowskiego i Mariana Duryasza - lotników Dywizjonów 303 i 302. Przypomniał zasługi
wielu oficerów działających w oflagach, gdzie zakładali ideowe koła łowieckie, propagowali kult św. Huberta,
organizowali wystawy i wieczornice patriotyczne.
Piotr Jenoch podkreślił, że umiłowanie polskiej przyrody, szacunek do zwierzyny były nośnikiem patriotyzmu, wiary i kultu św. Huberta. Dlatego polscy myśliwi są zawsze gotowi do obrony rodzimej kniei, ale także
historii, tradycji i zwyczajów, za które nasi ojcowie przelewali krew, a często poświęcili swoje życie. Obecnie
ekoterrorystyczne grupy interesów chcą ten dorobek zniszczyć, więc nie pozwólmy im bezkarnie rujnować
dorobku naszych przodków.
Kolejnymi mówcami byli Andrzej Konieczny i Dorota Subda - p. o. Burmistrz Pułtuska, która wyraziła zadowolenie z wyboru miejsca na obchody krajowego hubertusa i życzyła myśliwym pomyślności w rozwijaniu swej pasji, miłego spędzenia czasu oraz dobrej zabawy.
Część oficjalną zakończyło odczytanie pisma okolicznościowego skierowanego do Łowczego krajowego
przez Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu RP oraz wręczenie odznaczeń łowieckich.

Od lewej: Piotr Jenoch - Łowczy Krajowy, Henryk Kowalczyk - Minister Środowiska, Dorota Subda - p.o.
Burmistrza Miasta Pułtuska, Andrzej Konieczny - dyrektor Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Widok ze sceny głównej

Widzowie na pułtuskim
rynku

W bloku rozrywkowo-edukacyjnym odbyły się koncerty muzyki myśliwskiej w wykonaniu zespołów „Hubertus” KŁ Cyranka Sztum, „Forest Brass” Nadleśnictwa Lidzbark, „Puł_Róg” Pułtuskiego Stowarzyszenia
Miłośników Muzyki i Kultury Łowieckiej , pogoń za lisem i pokazy efektownej jazdy na koniach, sokolniczy,
kynologiczny, mody myśliwskiej oraz szlachetnej sztuki wabienia. Otwarto też wystawy zdjęć nagrodzonych
w XXIII Konkursie Fotograficznym „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego oraz „Św. Hubert w
Kolekcjonerstwie”, przygotowanej przez Klub kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w Hotelu Zamek Pułtusk Dom Polonii. Uroczystości zakończył bal myśliwski.
Krzysztof Mielnikiewicz

Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

Wystawa fotograficzna „Łowca Polskiego”

Uwagi autora strony internetowej
W homilii ks. dr. Piotra Siółkowskiego znalazły się nieścisłości i istotne błędy rzeczowe, dotyczące zjednoczenia polskiego łowiectwa. Oto one:
1. 16 grudnia 1920 r. powołany Polski Związek Myśliwych miał siedzibę w Poznaniu, a nie w Warszawie,
jak odczytał ksiądz.
2. Na XXI Zjeździe Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego 23 i 24 czerwca 1922 r., a nie w 1923 r.,
przyjęto rezolucję określającą tylko zasady, które zdaniem galicyjskich myśliwych powinny być wzięte
pod uwagę przy zakładaniu „ogólnego związku łowieckiego” w Polsce. Na tym zjeździe nie powołano
żadnego „Naczelnego Związku Polskiego Łowiectwa na zasadzie równouprawnienia”.
3. 6 i 7 stycznia 1923 r. w Warszawie odbył się II Zjazd Zjednoczeniowy, na którym zatwierdzono statut
Centralnego Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich i tym samym powołano ogólnopolską organizację łowiecką (szczegóły w podręczniku „Kultura Łowiecka” wydanym przez PZŁ i Oficynę „Forest”,
a także w Łowcu Polskim w artykule „Wspólną drogą”, z 2013 r., nr 5). Minister zatwierdził statut i powołał CZPZŁ 20 kwietnia 1923 r. wymieniając w paragrafie 32 założycieli związku z imienia i nazwiska.
CZPSŁ nie został zatem, jak podano w homilii, założony 9 sierpnia 1923 roku.
4. 29 czerwca 1929 r. roku Centralny Związku Polskich Stowarzyszeń Łowieckich zmienił nazwę na
Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (PZSŁ), a nie jak podano w homilii Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich.
5. W 1936 r. Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich (PZSŁ), a nie Związek Polskich Stowarzyszeń
Łowieckich przekształcił się w Polski Związek Łowiecki.
W przemówieniu łowczego krajowego Piotra Jenocha znalazł się istotny błąd dotyczący historii polskiego łowiectwa. Pierwszym prezesem Polskiego Związku Łowieckiego (wcześniej CZPSŁ i PZSŁ) był
w okresie od 9 lipca 1923 do 17.04 1932 Juliusz hr. Bielski, a nie gen. Kazimierz Sosnkowski.
Nie mogę zgodzić się ze stwierdzeniem p. ministra, iż nowe Prawo łowieckie wzmacnia demokrację
w Polskim Związku Łowieckim. Uważam, podobnie jak wielu myśliwych i działaczy łowieckich, że jest
wręcz odwrotnie. O zawłaszczeniu łowiectwa przez organy władzy państwowej i namaszczaniu władz
łowieckich do szczebla okręgowego świadczą liczne wypowiedzi prasowe, dyskusje w sejmie i petycje
składane przez środowiska myśliwskie (ORŁ, NRŁ) jeszcze przed uchwaleniem obowiązującego Prawa
łowieckiego. Likwidacja Okręgowych Rad Łowieckich pozbawia organizację charakteru samorządowego, a wprowadza system autokratyczny.
Uważam, że główna uroczystość łowiecka zorganizowana 20.10.2018 r. na pułtuskim rynku z udziałem
władz państwowych (poza mszą św.), dla uczczenia 100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości
oraz 95-lecia utworzenia PZŁ była nieadekwatna do rangi wydarzenia. Jubileusz krajowy w Pułtusku
nie dorównał wcześniejszym ogólnopolskim hubertusom w Kielcach, Rzeszowie, Węgrowie, pomimo
że nie były one imprezami jubileuszowymi. Wiele uroczystości lokalnych (okręgowych, regionalnych,
powiatowych), jak chociażby pobliski Hubertus Węgrowski, było lepiej przygotowanych pod względem
organizacyjnym i pijarowym.
Szkoda, że nowy zespół odpowiedzialny za wizerunek PZŁ oraz okręgi przygotowujące myśliwskie
święto nie wykorzystały w pełni nadarzającej się okazji do zaprezentowania Polskiego Związku Łowieckiego, wprost proporcjonalnie do roli, jaką pełni w wielu dziedzinach życia społecznego.

IV KONGRES KULTURY ŁOWIECKIEJ
w PUŁTUSKU WYDARZENIEM KULTURALNYM
JUBILEUSZU 95-LECIA POLSKIEGO ZWIĄZKU
ŁOWIECKIEGO - „Łowy i historia”
W zespole hotelowo-rekreacyjnym usytuowanym w odrestaurowanym zabytku - pułtuskim zamku
nad Narwią, na skraju Puszczy Białej, będącym, między XIII a pierwszą połową XIX wieku, własnością biskupów płockich, gościli naukowcy i myśliwi by rozmawiać o kulturze i historii łowiectwa.

Na sali obrad pierwszego dnia kongresu

Kongres odbył się pod patronatem Henryka Kowalczyka – Ministra Środowiska, który przywitał gości
i uczestników kongresu i poinformował zebranych o zmianach dokonanych w modelu zarządzania łowiectwem, i trwającym procesie legislacyjnym dotyczącym ustawy Prawo łowieckie w związku z potrzebą
nowelizacji zasad szacowania szkód łowieckich. Minister życzył uczestnikom spotkania owocnych obrad i
satysfakcji z uprawiania łowiectwa.

Przemawiają Minister Środowiska Henryk Kowalczyk i Piotr Jenoch - łowczy krajowy

Piotr Jenoch łowczy krajowy przedstawił słuchaczom historię zamku i ziemi pułtuskiej z ciekawą i udokumentowaną historią łowiectwa pod panowaniem książąt mazowieckich i biskupów płockich. Podkreślił
konieczność zachowania i pomnażania dziedzictwa kulturowego - chluby polskiego łowiectwa, ważnego
instrumentu istotnego przy ukazywaniu właściwego wizerunku polskiego myśliwego.
W uznaniu zasług Minister Henryk Kowalczyk wręczył kilkunastu myśliwym i pracownikom PZŁ odznaczenia państwowe. Brązowe krzyże zasługi otrzymali: Henryk Białczak, Zygmunt Bieliński, Jan Edward
Majewski, Jan Bartłomiej Popczyk, Ludwik Bogdan Rataj, Aleksandra Anna Szulc, Zbigniew Trzaska. Medale za Długoletnią Służbę nadawany przez Prezydenta RP wręczono: Romanowi Stanisławowi Laszukowi
i Marii Maksymiuk (złote) oraz Lucynie Czyżewskiej (brązowy).

Odznaczeni myśliwi Brązowym Medalem Zasługi z ministrem Henrykiem Kowalczykiem i Piotrem Jenochem - łowczym krajowym.

Odznaczeni medalem Za Długoletnią Służbę z ministrem i łowczym krajowym.

Podczas inauguracji drugiego dnia kongresu przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich PZŁ prof
dr. hab. Maciej Kaliski w asyscie Marka Rogozińskiego - przewodniczącego komisji kultury NRŁ wręczył
Medale Św. Huberta za działalność na niwie kultury łowieckiej prof. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi i Markowi Buszowi.

Od lewej: dr Marek Rogoziński, Marek Busz, prof. Dariusz J. Gwiazdowicz i prof. Maciej Kaliski

Minister Henryk Kowalczyk z Piotrem Jenochem otwierają wystawę kolekcjonerską

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Historia kołem się toczy” wygłosił prof. dr. hab. Dariusz J. Gwiazdowicz. W podsumowaniu prelegent zasygnalizował konieczność opracowania polityki łowieckiej państwa,
strategii rozwoju Polskiego Związku Łowieckiego i wpisaniu kultury łowieckiej na listę światowego niematerialnego dziedzictwa „Unesco”. Minister Ochrony Środowiska Henryk Kowalczyk z Łowczym Krajowym
Piotrem Jenochem otworzyli wystawę „Łowy i historia” przygotowaną przez Klub Kolekcjonera i Kultury
Łowieckiej. Eksponatów użyczyli Leszek Szewczyk i Bogdan Kowalcze.

Minister Henryk Kowalczyk z Piotrem Jenochem otwierają wystawę kolekcjonerską

Członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej - uczestnicy kongresu

Uczestnicy kongresu przed pawilonem wystawowym

Część referatowa kongresu
Radzie naukowej kongresu przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wybitny naukowiec specjalizujący się m.in. w ochronie przyrody i środowiska, ekologii,
łowiectwie, badający gospodarcze, ochronne i społeczne funkcje lasu, estetykę lasu i jego kulturotwórczą
rolę, wykładowca tej tematyki na wielu uczelniach zagranicznych.

Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz Historia kołem się toczy

Prof. dr hab. Kazimierz Ilski –
Polowanie w starożytności

Prof. dr hab. Stefan Zawadzki –
Polowania w starożytnej Asyrii

Dr hab. Zuzanna Benincasa prof. UW Zagadnienie polowania w rozważaniach
rzymskich jurystów okresu klasycznego

Dr hab. Tadeusz Janicki prof. UAM –
Gospodarka łowiecka w okresie międzywojennym

Dr hab. Anna Kotłowska prof. UAM –
Polowanie w Bizancjum

Sesja popularno - naukowa składała się z sześciu bloków tematycznych prowadzonych przez profesorów
dr. hab.: Kazimierza Ilskiego, Stefana Zawadzkiego, Zbyszko Górczaka, Tadeusza Linknera i Dariusza J.
Gwiazdowicza.
Wykłady wygłosili:

Dr hab. Adam Krawiec prof. UAM –
Motywy związane z polowaniem w kulturze
średniowiecznej

Prof. dr hab. Zbyszko Górczak –
Łowy w średniowiecznej Polsce. Od konieczności życiowej do rozrywki

Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak prof. UAM
– O polowaniach i łowiectwie elit europejskich w okresie XVI – XVIII wieku

Dr hab. Piotr Daszkiewicz prof. PAN –
Introdukcje i polowania na ziemiach polskich
w XIX wieku

Dr Edward Marszałek –
Bieszczady, z dziejów łowieckiego eldorado

Dr hab. Tomasz Kargol –
Kultura łowiecka ziemiaństwa polskiego

Dr hab. Krzysztof Ślusarek –
„Dyplomatyka i łowy”, polowanie jako składnik życia towarzyskiego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów

Dr Krzysztof Jażdżewski –
Od wyniszczenia ku odbudowie. Populacja
jelenia na Pomorzu na przełomie XIX i XX w.

Dr hab. Piotr Okulewicz prof. UAM –
Miejsce polowania w życiu elit politycznych
II RP

Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak –
Polowanie jako element przywilejów władzy
w okresie PRL

Mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz Łowiectwo ludowe w Polsce

Dr Wojciech Gąsienica Byrcyn Łowiectwo ludowe w Tatrach

Dr Adam Borowicz –
Społeczna ocena aktywności myśliwych

Dr hab. Marek Mikołajczyk prof. UAM –
Rola polowań w rozwijaniu stosunków dyplomatycznych w XX wieku

Mgr Michał K. Nowak –
Z dziejów hodowli i zasiedlania bażantów na
ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM
– Specyfika polskiego języka łowieckiego na
tle wybranych języków europejskich

Dr hab. Magdalena Stuligrosz –
Obraz łowów w poezji starożytnych Greków

Dr Aleksandra Arndt –
Artemida, bogini łowów

Prof. dr hab. Tadeusz Linkner –
Artystycznym słowem o myślistwie w naszej
literaturze

Dr hab. Jarosław Dumanowski prof. UMK
– Dziczyzna w staropolskich tekstach kulinarnych. Asortyment, techniki kulinarne i
dietetyka

Dr hab. Arkadiusz Wagner –
Łowy w Polsce w świetle grafiki europejskiej
XVI – XVIII wieku

Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska –
Myśliwi, poeci, muzycy, kaznodzieje – łowy
króla Zygmunta III Wazy w Puszczy
Białowieskiej

Mgr Bogdan Gałązka –
Flaki z łosia i mózg z sarny. Jan Szyttler o
dziczyźnie i kuchni myśliwskiej

Dr Marek Rogoziński podsumował IV Kongres Kultury Łowieckiej

Prelegenci naukowcy, nie będący myśliwymi, mający dostęp do rzadkich i starych dokumentów archiwalnych, przedstawili wiele nieznanych i cennych informacji o łowach i łowcach od czasów starożytnych do
współczesności. Przykładem niech będzie referat prof. dr. hab. Bogumiły Jędrzejewskiej z Białowieży, która
na podstawie niepublikowanych dotychczas starodruków przedstawiła Zygmunta Wazę jako zapalonego i
wytrawnego myśliwego polującego ze świtą w Białowieży, obalając powielany od dawna mit o słabej pasji
łowieckiej króla.
Teksty wykładów dostępne będą w publikacji pokongresowej, której wydanie planowane jest jesienią br.
Dla upamiętnienia kongresu organizatorzy wydali zestaw pamiątek: dwie kartki pocztowe beznominałowe, serię znaczków spersonalizowanych „Mój znaczek”, oznakę oraz zorganizowali stoisko pocztowe, na
którym stemplowano listy datownikiem okolicznościowym i wysłano listy polecone zaopatrzone w R-kę z
grafiką kongresową.

Pamiątki kongresowe

Podsumowania kongresu dokonał Marek Rogoziński - przewodniczący komisji kultury Naczelnej Rady
Łowieckiej. Wysoko ocenił dobór tematów i merytorykę wygłoszonych referatów, podkreślił zaangażowanie prof. dr. Dariusza J. Gwiazdowicza w przygotowanie części naukowej kongresu, zwłaszcza skuteczne
zaproszenie do wygłoszenia referatów sławnych naukowców, głównie historyków z polskich placówek
naukowych.
Wiele ciepłych słów pod adresem organizatorów skierowali profesorowie Kazimierz Ilski i Stefan Zawadzki. Uznali oni konferencję jako ważne wydarzenie nie tylko dla myśliwych, ale i przedstawicieli świata
nauki, którzy poszerzyli swój krąg zainteresowań badawczych o tematykę łowów. Opinie naukowców o
kongresie i myśliwych troszczących się o przyrodę i kulturę, będą najlepszym fundamentem położonym
pod budowę wizerunku współczesnego myśliwego.
Kongres transmitowany był online na YouTube, gdzie można odtworzyć obszerne fragmenty kongresu w
zakładce „Łowiec Polski”. Do zobaczenia na V Kongresie kultury Łowieckiej w 100. lecie PZŁ.

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Wojciech Gąsienica-Byryn, Edward Marszałek, Mieczysław Struzik i Marek Rogoziński (stoi)

W sobotni wieczór podczas wykwintnej biesiady w tawernie nad Narwią uznany prezenter i popularyzator kuchni myśliwskiej Grzegorz Rusak opowiadał o potrawach z dziczyzny jako podstawie kuchni staropolskiej, czym wprowadził biesiadników w cudowny świat smaków możliwych do uzyskania, jak zapewniał, tylko z naturalnych surowców z dziczyzny.
Krzysztof Mielnikiewicz

Wkrótce inauguracja Jubileuszu 95-lecia Polskiego
Związku Łowieckiego
Rok 2018 jest niezwykle bogaty w jubileusze. Polska obchodzi 100-lecie odzyskania niepodległości, a
Polski Związek Łowiecki założony 6.01.1923 r. - 95-lecie istnienia.
Naczelna Rada Łowiecka na posiedzeniu 12 września 2017 roku powołała Komitet Organizacyjny
Obchodów Jubileuszu PZŁ. Komitetowi przewodniczy Jan Suchorończak - wiceprezes NRŁ. Członkami
zespołu organizacyjnego zostali: Adam Hromiak, Zbigniew Boniuszko, Paweł Gdulę, Krzysztof Mielnikiewicz,
Marek Rogoziński, Henryk Stokłosa, Janusz Szkatuła, Aleksandra Szulc, Zbigniew Zieliński.

Od lewej: Diana Piotrowska, Jan Suchorończak, Aleksandra Szulc. Stoją od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz,
Marek Rogoziński, Adam Hromiak, Henryk Stokłosa, Zbigniew Zieliński, Janusz Szkatuła
Naczelna Rada Łowiecka przyjęła też wstępny projekt obchodów jubileuszowych, który po kilku
korektach związanych ustalaniem optymalnego terminarza imprez, przedstawia się następująco (dane na 15
stycznia 2018, z możliwością niewielkiej korekty terminarza imprez):
• Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji „Hubertus Expo” 2018 w dniach: 6-8
kwietnia 2018 r. w Warszawie. Patronat honorowy: Minister Środowiska. W dniu rozpoczęcia Targów
otwarcie jubileuszu 95-lecia PZŁ.
• Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie w Poznaniu w dniach 2-3 czerwca 2018 r. Okręgi reprezentować
będą zespoły trzyosobowe: diana, przedstawiciele klasy powszechnej i mistrzowskiej.
• Kongres Kultury Łowieckiej „Historia i Łowy” - Dom Polonii w Pułtusku w dniach 15-17 czerwca
2018 r.
• Festiwal Muzyki Myśliwskiej i Konkurs „O Róg Wojskiego” oraz Międzynarodowy Konkurs „O Róg
Księcia Pszczyńskiego” w Pszczynie w dniach 7-9 czerwca 2018 r.
• Koncert muzyki myśliwskiej w Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich 25 sierpnia 2018 r.

• Ogólnopolskie jubileuszowe obchody Dnia św. Huberta - Kraków 20.10.218 r. (termin może ulec
zmianie).
Dla uświetnienia jubileuszu wydana zostanie odznaka jubileuszowa oraz wydawnictwo albumowe.
Poza imprezami centralnymi okręgi łowieckie planują wiele ciekawych imprez regionalnych.
Wyjątkowo atrakcyjnie zapowiada się IV Kongres Kultury Łowieckiej w Pułtusku w dniach 15-17 czerwca
2018 r. zatytułowany „HISTORIA I ŁOWY”. Radę naukową kongresu stanowić będą: prof. dr hab. Dariusz
J. Gwiazdowicz (przewodniczący), prof. dr hab. Kazimierz Ilski, prof. dr hab. Tadeusz Janicki, prof. dr hab.
Bogumiła Jędrzejewska, prof. dr hab. Edward Towpik. 28 wykładów podzielono na VI sesji:
Sesja I: Łowy w starożytności
• Prof. dr hab. Kazimierz liski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii),
Polowanie w starożytności.
• Dr hab. Zuzanna Benincasa, prof. UW (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Prawa), Zagadnienie
polowania w rozważaniach rzymskich jurystów okresu klasycznego.
• Dr Przemysław Kubiak (Uniwersytet Łódzki), Myśliwi na arenach antycznego Rzymu.
• Dr hab. Anna Kotłowska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut
Historii), Polowanie w Bizancjum.
Sesja II: Łowy w średniowieczu i wiekach późniejszych
• Dr hab. Adam Krawiec, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut
Historii), Motywy związane z polowaniem w kulturze średniowiecznej.
• Prof. dr hab. Zbyszko Górczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii),
Łowy w średniowiecznej Polsce. Od konieczności życiowej do rozrywki.
• Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Instytut Historii), O polowaniach i łowiectwie elit europejskich w okresie XVI-XVIII wieku.
• Prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska (Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży), Polowania
królewskie w Białowieży.
• Dr Edward Marszałek (RDLP w Krośnie), Bieszczady - z dziejów łowieckiego eldorado.
Sesja III: Łowiectwo w okresie zaborów i po odzyskaniu niepodległości
• Dr hab. Tomasz Kargol (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii), Kultura łowiecka
ziemiaństwa polskiego.
• Dr hab. Krzysztof Ślusarek (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii), „Dyplomatyka i
łowy” - polowanie jako składnik życia towarzyskiego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów.
• Prof. dr hab. Tadeusz Janicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii),
Gospodarka łowiecka w okresie międzywojennym.
• Prof. dr hab. Stanisław Jankowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Polowanie jako
element przywilejów władzy w okresie PRL.
• Dr hab. Piotr Okulewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Miejsce
polowania w życiu elit politycznych II RP.
Sesja IV: Społeczny wymiar polowania
• Mgr Krzysztof Mielnikiewicz (Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ), Łowiectwo ludowe.
• Dr hab. Piotr Matczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Socjologii),
Społeczne postawy wobec łowiectwa jako przypadek specyficzny i typowy: przegląd problematyki
badawczej.
• Dr Agata Agnieszka Konczal (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Etnologii i
Antropologii Kulturowej), Źródła społecznego postrzegania łowiectwa i myśliwych w Polsce.
• Dr hab. Justyn Piskorski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Katedra
Prawa Karnego), Konstytucyjnoprawne uwarunkowania łowiectwa w Polsce - węzłowe zagadnienia.
• Dr hab. Marek Mikołajczyk prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut
Historii), Rola polowań w rozwijaniu stosunków dyplomatycznych w XX wieku.
Sesja V: Język łowiecki, literatura oraz ikonografia
• Dr hab. Aleksandra Matulewska, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Instytut Językoznawstwa), Specyfika polskiego języka łowieckiego na tle wybranych języków
europejskich..

• Dr hab. Magdalena Stuligrosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii
Klasycznej), Obraz łowów w poezji starożytnych Greków.
• Dr Aleksandra Arndt (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Klasycznej),
Artemida, bogini łowów.
• Prof. dr hab. Tadeusz Linkner (Uniwersytet Gdański, Instytut Filologii Polskiej), Artystycznym
słowem o myślistwie w naszej literaturze.
• Dr Arkadiusz Wagner (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu), Łowy w Polsce w świetle
grafiki europejskiej XVI-XVIII wieku.
Sesja VI: Hodowla zwierzyny oraz kuchnia myśliwska
• Prof. dr hab. Piotr Daszkiewicz (Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu), Introdukcje i polowania na
ziemiach polskich w XIX wieku.
• Mgr Michał K. Nowak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Z dziejów hodowli i zasiedlania
bażantów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku.
• Dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Dziczyzna
w staropolskich tekstach kulinarnych. Asortyment, techniki kulinarne dietetyka.
• Mgr Bogdan Gałązka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Flaki z łosia i mózg z sarny. Jan
Szyttler o dziczyźnie i kuchni myśliwskiej.
Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z okazji kongresu planuje wydanie oznaki okolicznościowej,
kary pocztowej, datownika okolicznościowego i arkusza znaczków speronalizowanych.

Projekty kartki pocztowej i datownika
okolicznosciowego.

O ŁOWIECTWIE W SENACIE RP

Konferencja „Gospodarka łowiecka jako element ochrony
środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”
30 maja 2017 roku w Sejmie RP z inicjatywy senatora Zdzisława Pupy -przewodniczącego Komisji
Środowiska, przy wsparciu prof. dr. hab. Jana Szyszki - Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i
Leśnictwa oraz dr. Lecha Blocha - łowczego krajowego odbyła się konferencja „Gospodarka łowiecka jako element
ochrony środowiska przyrodniczego i zrównoważonego rozwoju”. Konferencja zdaniem senatora Zdzisława
Pupy powinna upowszechnić rzetelną wiedzę o myśliwych wśród twórców prawa, oponentów łowiectwa
i społeczeństwa. Powinna ukazać prawdziwe oblicze polskiego modelu łowiectwa, celowość wpisania go
na krajową listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO i potrzebę wykorzystania dziczyzny jako cennego,
rodzimego pożywienia.

Prezydium konferencji. Maria Koc - wicemarszałek senatu (druga od lewej), senator Zdzisław Pupa, Jan
Szyszko - minister ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.
W wystąpieniach inauguracyjnych Wicemarszałek Senatu Maria Koc i Minister Jan Szyszko podkreślili
społeczne i gospodarcze znaczenie lasu, będącego wyjątkowym dziedzictwem narodowym, który w coraz
lepszej kondycji przekazujemy kolejnym pokoleniom Polaków.
Mówcy podkreślali, że drzewostanów i zwierzyny przybywa, a gospodarowanie zasobami odbywa się
zgodnie z najlepszymi zasadami gwarantującymi zrównoważony rozwój i utrzymanie bioróżnorodności
przyrodniczej. Minister Jan Szyszko rzeczowo uzasadnił wyjątkowość polskiego modelu łowiectwa opartego,
jak podkreślił, na: jedności PZŁ, zwierzynie będącej własnością skarbu państwa i dużych obwodach
łowieckich zapewniających efektywne gospodarowanie z zachowaniem ochrony przyrody. Minister po raz
kolejny opowiedział się za koniecznością utrzymania tego modelu.
Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu scharakteryzował
„Łowiectwo jako element ochrony przyrody”. W wykładzie wykazał, że te dwie, na pozór skrajne formy
aktywności uzupełniają się, a błędem jest wyłuskiwanie łowiectwa z całości systemu przyrodniczego i
ocenianie go jako samodzielnego bytu. Wspomniał o zasługach prof. Wiesława Szczerbińskiego, który już
kilkadziesiąt lat temu w książce „Łowiectwo - podstawy ekologiczne” zwracał uwagę na konieczność oparcia
gospodarki łowieckiej o wiedzę ekologiczną. Wskazał też, że myśliwi są doskonałym źródłem informacji o
lesie i zwierzynie, niestety niewykorzystanym oraz działaczami czynnie wspierającymi ochronę gatunków
zagrożonych wymarciem.
Prof. dr hab. Wanda Olech z SGGW w Warszawie, członek ZG PZŁ, skupiła się na „Zarządzaniu

Uczestnicy konferencji: Paweł Jachimczak, Paweł Jenoch, Leszek Szewczyk (drugi i trzeci po prawej), Zdzisław Siewierski, Marek Rogoziński, Bogusław Drozd (drugi, trzeci i czwarty po lewej).

Po prawej Zbigniew Zieliński - łowczy okręgowy z Poznania, po lewej Krzysztof Mielnikiewicz - członek
Naczelnej Rady Łowieckiej.
populacjami zwierzyny na przykładzie polskiego modelu łowiectwa”. Uzasadniła, że model ten spełnia
wszystkie zasady gospodarowania: jest spójny i koordynowany(jednolite planowanie wielkoobszarowe
na dużych obwodach łowieckich), planowany (określane są cele gospodarowania w planach łowieckich),
działania są weryfikowane (kontrola pozyskania), a zwierzyna jest własnością skarbu państwa. Nie ma zatem
potrzeby zmian naszego modelu łowiectwa, spełniającego wymogi właściwej gospodarki populacjami i w
związku z tym modelu wzorcowego.
Następne dwa referaty dotyczyły rynku dziczyzny w Polsce. Wygłosili je dr Marek Balcerak ze Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie („Rynek dziczyzny w Polsce - problemy i oczekiwania”) i
prof. dr hab. Maria Ruda z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. S. Pigonia w Krośnie („Dziczyzna

Prof. dr. hab. Dariusz Gwiazdowicz

Prof. dr. hab. Wanda Olech

Ks. dr Edward Rusin
Prof. dr. hab. Jan Szyszko
- surowiec najwyższej jakości”). Wykładowcy, w oparciu o badania naukowe, wykazali doskonałe walory
dziczyzny i zachęcali do wypromowania jej na rodzimym rynku. O pomoc w tej promocji zwrócili się też
podczas dyskusji producenci produktów z dziczyzny.
Po przerwie ks. dr Edward Rusin z Rzeszowa mówił o „Kulturze łowieckiej jako integralnej części
dziedzictwa narodowego”, a dr hab. Marian Flis z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o „Szkodach
wyrządzanych przez gatunki łowne” na podstawie wybranych modeli (Polska, Niemcy, Francja).

Od lewej: dr Lech Bloch - łowczy krajowy, Marek Rogoziński - członek honorowy PZŁ, przewodniczący
Komisji Kultury NRŁ, Krzysztof Mielnikiewicz - członek NRŁ, Paweł Jenoch - przewodniczący ZO PZŁ
w Ostrołęce.

Członkowie Komisji Kultury NRŁ, uczestnicy konferencji: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz Gwiazdowicz,
Leszek Szewczyk i Marak Rogoziński
Podsumowując konferencję senator Zdzisław Pupa podziękował uczestnikom za pozytywną ocenę konferencji,
wyraził pogląd, że przyczyni sie ona do pozytywnego postrzegania łowiectwa i tworzenia prawa łowieckiego
uwzględniającego dobro przyrody.
Krzysztof Mielnikiewicz

HUBERTUS EXPO 2017
17 marca w Centrum Targowo-Konferencyjnym przy ul. Marsa w Warszawie odbyły się XIV
Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS-EXPO 2017, zorganizowane przez
Zarząd Główny PZŁ.

Przemawiają: Jan Szyszko - Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Andrzej Gdula
- prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Konrad Tomaszewski - dyrektor generalny Lasów Państwowych.
Minister Jan Szyszko w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił, że polski model łowiectwa jest jednym
z najlepszych i najnowocześniejszych w Europie, a polscy myśliwi należą do organizacji autentycznie
działającej na rzecz polskości i dobra przyrody. Nadmienił, iż jest dumny ze współpracy z tak dobrze
zorganizowaną i zarządzaną organizacją, jaką jest PZŁ. Minister podziękował myśliwym za całokształt pracy
społecznej wykonywanej z ogromnym poświęceniem na rzecz polskiej przyrody, a władzom za bardzo dobrą
organizację pracy myśliwych i owocną współpracę z resortem.

Polskie łowiectwo musi być, jak dotychczas, oparte na trzech filarach: jedności i jednolitości związkowej,
nienaruszalności obwodów łowieckich i zwierzyny, będącej własnością Skarbu Państwa. Takie zapisy
gwarantuje przygotowane przez resort prawo łowieckie, które będzie niebawem procedowane przez Sejm
RP.
Głos zabrali następnie Andrzej Gdula - prezes Naczelnej Rady Łowieckiej i Konrad Tomaszewski - dyrektor
Generalny Lasów Państwowych. Prezes Andrzej Gdula wskazał na ekonomiczne znaczenie łowiectwa dla
gospodarki i jego znaczenie w ochronie przyrody. Poinformował zebranych, wobec różnych opinii i pogłosek,
że obecnie istnieje jeden projekt ustawy Prawo łowieckie opracowany przez resort ministra prof. Jana Szyszki,
przyjęty przez rząd. Konrad Tomaszewski podkreślił, że leśnictwo i łowiectwo są dziedzinami skazanymi
na współpracę. Łowiectwo w obwodach leśnych jest częścią gospodarki leśnej, a pomysły aby uznać je za
działalność rolną jest wyrazem braku znajomości podstawowych zasad prawnych.

Pawilon wystawowy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

W targach wzięło udział kilkudziesięciu wystawców. Każdy z koneserów mógł zaspokoić swoje potrzeby,
bowiem zakres tematyczny targów obejmował niemal wszystkie dziedziny łowiectwa i strzelectwa. Znalazła
się tu m.in.: broń myśliwska, odzież i obuwie, i akcesoria dla psów myśliwskich, biżuteria i upominki
wykonane z rogu, metalu i kamieni szlachetnych, a także literatura łowiecka. Obok komercyjnych stoisk
ważnymi częściami targów były wystawy i ekspozycje kulturalne.
Nie mogło zabraknąć pokazu kolekcjonerstwa łowieckiego. Tradycją stało się organizowanie wystawy
kolekcjonerskiej przez członków KKiKŁ PZŁ. W tym roku Bogdan Kowalcze, Leszek Szewczyk, Marek
Stańczykowski i Krzysztof Mielnikiewicz zaprezentowali przedmioty, które sławiły antyczną boginię łowów
Artemidę (rzymską Dianę). Korelowało to z sąsiednim pawilonem, w którym polskie diany zrzeszone w
Klubie Dian PZŁ zaprezentowały swój dorobek organizacyjny.
Na ekspozycji kolekcjonerskiej znalazły się wzbudzające największy podziw statuetki, reliefy, szkło i
porcelana, niezwykle rzadkie grafiki, także z XVII w., obrazy olejne, karty i znaczki pocztowe. Największy
wkład pracy w organizację wystawy wnieśli Leszek Szewczyk - komisarz i Bogdan Kowalcze.
Oprócz roli dydaktycznej i poznawczej wystawa pozwoliła spotkać się w kolekcjonerskim gronie
członkom klubu, rozproszonym po całym kraju.

Andrzej Jesse i Janusz Gocaliński grają na przedwojennych, Znaczki ogladaję Andrzej Głowacki i Stanisław Malec.
niezwykle czysto brzmiących, rogach Plessa.
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Członkowie KKiKŁ i Klubu Dian PZŁ. W środku, między dianami, członek honorowy PZŁ Wiktor Szukalski.
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