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28 października ponad czterystu myśliwych przybyło po raz dziewiąty na podwale malowniczo 
położonego nad Liwcem zamku-zbrojowni, aby uczestniczyć w IX Hubertusie Węgrowskim Mazowiecko 
- Podlaskim i oficjalnie rozpocząć kolejny sezon łowiecki. 

Polowanie przy dobrej pogodzie (myśliwi znają dwa rodzaje pogody: dobrą i bardzo dobrą) zaszczyciło, 
jak co roku, wielu znamienitych myśliwych i działaczy łowieckich, a wśród nich: prof. dr hab. Jan Szyszko 
– Minister Ochrony Środowiska, dr Konrad Tomaszewski - dyrektor generalny Lasów Państwowych, Adam 
Stępniak - prezes ORŁ w Siedlcach, Adam Wróblewski – łowczy okręgowy, księża myśliwi Wojciech 
Piotrowski - profesor Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie i Tomasz Duszkiewicz - organizator 
Hubertusa. Stawili się na odprawie członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej Adam Hromiak i Krzysztof 

Ks. Wojciech Piotrowski, ks. Tomasz Duszkiewicz, prof. Jan Szyszko, Adam Wróblewski - łowczy okręgowy prowadzi 
odprawę przed polowaniem,  Henryk Oleksiuk, Adam Stępniak - prezes ORŁ w Siedlcach.



Mielnikiewicz, leśnicy z dyrektorami RDLP w Warszawie i w Białymstoku Markiem Romanem i Andrzejem 
Józefem Nowakiem, łowczowie okręgowi oraz myśliwi z kilkunastu kół łowieckich, które udostępniają 
polującym swe łowiska. 

Stałym punktem odprawy było uroczyste ślubowanie kilkunastu młodych adeptów sztuki łowieckiej, w 
tym Katarzyny Szyszko córki prof. Jana Szyszki, odbierane przez Adama Stępniaka. Ślubowanie na zawsze 
zostanie w pamięci ślubujących, bowiem certyfikaty tej najważniejszej przysięgi łowieckiej wręczali nowo 
wstępującym prof. Jan Szyszko i Adam Stępniak. 

Odprawę przed polowaniem przeprowadził sprawnie Adam Wróblewski, poświęcenia broni i bło-
gosławieństwa myśliwym udzielił ks. Wojciech Piotrwski, a sygnał Apel na Łowy w wykonaniu zespołu 
„Pasja” pod kierunkiem Janusza Gocalińskiego wprowadził uczestników polowania w stan myśliwskiej 
ochoty.

W polowaniu uczestniczyła Alicja Milewska prezes Podlaskiego Klubu Dian w Białymstoku.

Adam Stępniak - prezes ORŁ w Siedlcach odbiera ślubowanie od myśliwych, którzy nabyli uprawnienia łowieckie.



Mimo próby zakłócania polowania i pokotu przez kilkuosobowe grupy krzykliwych przeciwników 
łowiectwa, a także niesprzyjającej aury, wszystkie zamierzenia odbyły się według programu. Biesiada 
myśliwska na błoniach pałacu w Łochowie obfitowała w dziczyznę (jeleń z rożna, jeleń w sosie z warzywami, 
bigos myśliwski, wędlina z dziczyzny i inne smakowite dania) i napoje.

W niedzielę, z uwagi na obfite opady deszczu, skrócono przemarsz myśliwych, a mszę św. sprawowaną przez 
biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza przeniesiono do kaplicy parafialnej. Oficjalnego charakteru uroczystości nadały 
przemówienia m.in.: Marii Koc - Wiecemarszałka Senatu, prof. Jana Szyszki - Ministra Środowiska, dr. Konrada 
Tomaszewskiego - dyrektora generalnego LP, prof. Wandy Olech - wiceprzewodniczącej ZG PZŁ. 

Uczestnicy polowania w KŁ „Lira” Warszawa.

Odprawa przed polowaniem w siedzibie KŁ „Lira” Warszawa.



Mówcy prezentowali jednoznaczne poglądy wskazujące na proekologiczną rolę myśliwych i leśników, 
szczególne zasługi w zwalczaniu ASF i zachęcali do dalszej skutecznej gospodarki leśnej i łowieckiej dla dobra całego 
społeczeństwa.

Przebiegowi uroczystość, na zewnątrz świątyni towarzyszyły milczące protesty nielicznych grup przeciwników 
polowań, a media, zwłaszcza TVN 24 próbowały obrzydzić telewidzom myśliwych i polowania. Ironiczne komentowanie 
przemówień ministra J. Szyszki i biskupa Antoniego Dydycza dowodzi o podsycaniu przez media nienawiści opartej na 
niewiedzy przyrodniczo-ekologicznej społeczeństwa i pokazywaniu wyssanych z palca sensacji.

Organizatorzy nie zapomnieli o kolekcjonerskim upamiętnieniu imprezy. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe 
oznaki, a szczególnie zasłużeni dla leśnictwa i łowiectwa odznaczenia resortowe i Kordelasy Leśnika. Hubertusowi 
towarzyszyły imprezy kulturalne, a wśród nich w Domu Gdańskim wystawa malarstwa „Portret zwierząt łownych” 
autorstwa Zdzisława Twardowskiego i Edwarda Woźnego. 

Krzysztof Mielnikiewicz

Zaproszeni goście obserwują paradę hubertowską. Od lewej m.in.: ks. Tomasz Duszkiewicz, Konrad Tomaszewski 
- Dyrektor Generalny LP,  prof. dr hab. Jan Szyszko - Minister Ochrony Środowiska , prof.  dr hab. Wanda Olech 
- wiceprzewodnicząca ZG PZŁ, Maria Koc - wicemarszałek Senatu, Ryszard Czwarnog (pierwszy z prawej).



Od prawej: Zbigniew Kempisty - prezes KŁ „Mykita” w Ostrowi Mazowieckiej, Sławomir Przeździecki - łowczy KŁ 
„Mykita”, Adam Stępniak - sekretarz Kapituły Łowieckiej PZŁ, Adam Wróblewski - łowczy okręgowy.

Na wystawie malarstwa o tematyce łowieckiej. Od lewej: Edward Woźny i Zdziław Twardowski - auto-
rzy obrazów, Krzysztof Mielnikiewicz, Sławomir Przeździecki, Zbigniew Kempisty.



HUBERTUS ŚWIĘTORZYSKI 
W DOSKONAŁEJ FORMIE 

XI Hubertus Świętokrzyski rozpoczął się tradycyjnie mszą świętą w Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny koncelebrowaną, z udziałem ks. biskupa Jana Piotrowskiego oraz ks. Franciszka 
Beraka kieleckiego duszpasterza myśliwych.

Uroczystości ku czci św. Huberta zorganizowali Adam Jarubas Marszałek Województwa Świętokrzyskiego 
i Jarosław Mikołajczyk Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ. 

Barokowa architektura wnętrza świątyni, ponad 60 pocztów sztandarowych, setki myśliwych w strojach 
organizacyjnych musiały zrobić ogromne na wrażenie na uczestnikach nabożeństwa.

Niemal godzinny przemarsz półkilometrowej kolumny pocztów sztandarowych i przedstawicieli kół 
łowieckich na Stadion Leśny w Kielcach, wśród nich przewodników psów, sokolników, kawalerzystów 
szykujących się do pogoni za lisem, pijarowo wypadł bardzo dobrze, zaś kilkudziesięcioosobowa grupa 
czirliderek z dynamicznym układem tanecznym zachęcała spacerowiczów do oglądania hubertowskiego 
pochodu.

W uroczystości  brało 
udział ponad 60 pocztów 
sztandarowych. 

Ewangelię czyta 
Jarosław Mikołajczyk 
- łowczy okręgowy.



Homilię głosi ks. Franciszek Berak - kapelan świętokrzyskich 
myśliwych.

Ks. biskup kielecki Jan Piotrowski z Jarosławem 
Mikołajczykiem - łowczym okręgowym.

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz Zdzisławski, Marek Gos - poseł na sejm RP VII kadencji. U góry:  Janusz Marjański 
- red. nacz. „Łowca Świętokrzyskiego”, Wiktor Chabowski - czł. Komisji Kultury NRŁ,  Artur Binkowski - z-ca ORD.



Część oficjalną otworzył Jarosław Mikołajczyk witając gości, a wśród nich Wicemarszałka Województwa 
Świętokrzyskiego Jana Maćkowiaka, który wysoko ocenił działalność myśliwych i wskazał na wzorową 
współpracę z samorządem województwa.

Następnie wręczono odznaczenia łowieckie przyznane przez ORŁ w Kielcach. Złote medale „Za Zasługi 
dla Kielecczyzny” otrzymali: Mieczysław Leśniczak - kierownik Reprezentacyjnego Zespołu Muzyki 
Myśliwskiej, Szczepan Marek Markowski - myśliwy, artysta plastyk, kolekcjoner, autor wielu grafik o 
tematyce myśliwskiej. Medale srebrne otrzymali: Krzysztof Mielnikiewicz wieloletni współpracownik 
„Łowca Świętokrzyskiego” i oddziału kieleckiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, Karol Sepielak - 
autor książki „Bażanty Starego Świata” i Paweł Kosin - specjalista w Dziale Gospodarki Leśnej Nadleśnictwa 
Daleszyce, działacz łowiecki. Dekoracji dokonali Janusz Mazur - członek NRŁ, Tadeusz Fatalski - prezes 
ORŁ i Jarosław Mikołajczyk - łowczy okręgowy.

Przed paradą myśliwską. Od pra-
wej na pierwszym planie: Wiktor 
Chabowski - wiceprezes ORŁ, 
Krzysztof Mielnikiewicz - czł. 
NRŁ, Szymon Lada, Janusz Mazur- 
czł. NRŁ i ZO PZŁ.

Przemarsz korowodu myśliwskiego 
na stadion leśny w Kielcach



Wyjątkowym zainteresowaniem uczestników pikniku 
cieszyła się pogoń za lisem. Fachowa prezentacja psów 
myśliwskich i ptaków łowczych, najwierniejszych 
pomocników w łowach już od początków państwowości 
polskiej, wypadła również okazale. Stoiska edukacyjne 
Lasów Państwowych, pawilony kół łowieckich z wyrobami 
wędliniarskimi oferowanymi do degustacji, namioty kół 
gospodyń wiejskich z potrawami regionalnymi, liczne 
stoiska handlowe cieszyły się nie mniejszą popularnością. 
Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ (oddział 
kielecki) reprezentował Krzysztof Knap - znawca broni 
myśliwskiej, który zaprezentował kilkadziesiąt wykonanych 
przez siebie noży myśliwskich. Sławomir Pawlikowski 
z oddziału tarnowskiego KKiKŁ prezentował książki, 
kordelasy, porcelanę ze zdobnictwem myśliwskim, 
opowiadał o sposobach wabienia i polowaniach za granicą. 

Wspaniałą oprawę muzyczną zapewnił Mieczysław 
Leśniczak z zespołem muzyków mających w swym 
repertuarze wszystkie gatunki muzyki myśliwskiej.

Serdecznie dziękuję kieleckim działaczom, zwłaszcza 
Jarosławowi Mikołajczykowi, Tadeuszowi Fatalskiemu, 
Wiktorowi Chabowskiemu, Januszowi Marjańskiemu 
i Januszowi Mazurowi za zaproszenie mnie na święto 
hubertowskie oraz za regionalne odznaczenie. Darzbór!

Krzysztof Mielnikiewicz

Przemawia Jan Maćkowiak - Wicemarszałek Województwa Święto-
krzyskiego, po lewej Jarosław Mikołajczyk - łowczy okręgowy.

Od lewej: Marek Markowski, Paweł Kosin, Krzysztof Mielnikiewicz, Tadeusz Fatalski, Janusz Mazur, Jarosław Mikołajczyk.



Tadeusz Fatalski - prezes ORŁ w Kielcach gratuluje 
Krzysztofowi  Mielnikiewiczowi srebrnego medalu 
„Zasłużony dla Łowiectwa Kielecczyzny”.

Członkowie Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Krzysztof Knap - znawca broni myśliwskiej i Krzysztof Mielnikiewicz 
oglądają noże i kordelasy wykonane przez K. Knapa (po prawej).



KRESOWE DIANY W BIAŁOWIEŻY

Już od południa 3 czerwca 2017 r. przed hotelem „Żubrówka” w Białowieży można było zauważyć 
niecodzienne ożywienie wywołane pojawieniem się uroczo wyglądających pań w dobrze skrojonych 
myśliwskich strojach organizacyjnych. Uśmiechnięte diany przybyłe na Podlasie, nie tylko z Kresów, 
przywołały ducha Alberta Einsteina, który mówił że „ Najpiękniejsze co jest na świecie, to pogodne oblicze.” 
Tak było do końca spotkania, o czym świadczą liczne fotografie. 

Sprawczynią całego „zamieszania” była prezes „Podlaskiego Klubu Dian” Alicja Milewska, która z 
koleżankami klubowymi zaprosiła do Białowieży znakomitych gości na I Międzynarodowe Spotkanie 
Kresowych Dian.

Celem spotkania, sformułowanym przez organizatorów, była wymiana doświadczeń oraz nawiązanie 
współpracy z pokrewnymi klubami kobiet polujących w kraju i za granicą w celu: propagowania kultury, 
tradycji i etyki łowieckiej, upowszechniania łowiectwa wśród kobiet, prowadzenia edukacji ekologicznej 
wśród dzieci i młodzieży oraz wiedzy o środowisku naturalnym wśród społeczeństwa.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Podlaski Bogdan Paszkowski, przewodniczący ZO PZŁ 
w Białymstoku Jarosław Żukowski, FACE i „Łowiec Polski”.

Referat programowy „Kobieta w kulturze łowieckiej na przestrzeni wieków” wygłosiła Alicja Milewska. 
Na podstawie licznych przykładów pokazała, że rodowód myśliwski kobiet sięga prehistorii, a malowidła 
naskalne w okolicach miasta Benalup-Casas Viejas w Andaluzji świadczą o tym dobitnie (szczegóły na http:
//kulturalowiecka.pl/malarstwo.html). Sporo czasu poświęciła prelegentka historii i działalności „Podlaskiego 
Klubu Dian”.

Krzysztof Mielnikiewicz omówił, na przykładzie filatelistyki, Dianę w kolekcjonerstwie. Zwrócił uwagę , 
że Artemida (Diana), niezwykle popularna w antyku bogini, wywarła ogromny wpływ na twórców (malarzy 
i grafików, architektów, medalierów, muzyków, pisarzy), owocujący licznymi dziełami sztuki, które stały się 
także motywami znaczkowymi. Na zakończenie prelegent wręczył organizatorce arkusz znaczkowy (znaczek 
spersonalizowany, tzw. „Mój znaczek”) wydany przez Pocztę Polską dokumentujący białowieskie spotkanie 
(http://kulturalowiecka.pl/nowosci_filatelistyczne.html).



Rejestracja uczestników spotkania

Alicja Milewska, Jarosław Żukowski - łowczy okręgowy, Bogdan Paszkowski - wojewoda podlaski



Niezwykle ciepło przyjęto interesujący wykład „Las, wilki i polowanie” wygłoszony przez dr Joannę 
Harmuszkiewicz, zakończony przez prelegentkę profesjonalnym pokazem naśladowania wycia tych 
drapieżników. Joanna Harmuszkiewicz podzieliła się ze słuchaczami metodologią badań naukowych nad 
wilkami w Puszczy Augustowskiej, zafascynowanie tymi drapieżnikami oraz opowiedziała, jak dzięki pracy 
w lesie, poznaniu tajemnic jego mieszkańców oraz nabyciu wiedzy przyrodniczej, ze zdecydowanej ekolożki 
i przeciwniczki łowiectwa stała się myśliwą. 

Triin Roostfeldt scharakteryzowała estońskie łowiectwo oraz udział organizacyjny polujących kobiet w 
Związku Myśliwych Estonii. Estonia - łowiecki raj, w którym 48% powierzchni stanowią lasy, a 20% bagna 
jest siedmiokrotnie mniejsza od Polski, posiada 1,4 mln ludności i ponad 4 mln ha terenów łowieckich. 
Aktywizacja kobiet myśliwych w Estonii została zainicjowana poprzez organizację kobiecego polowania 
jesienią 2010 r. W 2014 r. polujące Estonki zrzeszyły się tworząc Związek Myśliwych Kobiet w Estonii, 
zadaniem którego jest motywowanie do uprawiania łowiectwa, edukacja, promowanie tradycji łowieckich 
wśród kobiet i młodzieży. Aktualnie licencje myśliwskie w tym kraju posiada 373 łowczynie, tj. 2,5% 
wszystkich myśliwych.

Krzysztof Mielnikiewicz wręcza znaczek spersona-
lizowany organizatorce imprezy

Alicja Milewska z Katariną Sterną i obrazem jej 
autorstwa.



Katarina Sterna z Łotwy omówiła jak można harmonijnie łączyć artystyczne pasje (malarstwo, grafikę, 
muzykę, pisarstwo) z łowiectwem. Namalowane przez Katarinę obrazy i grafiki, zdobnictwo przedmiotów 
użytkowych i inne dzieła sztuki inspirowane łowiectwem pokazują jej fascynacje przyrodą, układaniem psów 
myśliwskich i skutecznym wystawianiem ich w konkursach i próbach polowych, wreszcie polowaniami z 
ulubionymi weimarami.

Linda Dombrowska z Łotwy, wiceprezes i reprezentantka w FACE myśliwych z regionu Baltica (Litwa, 
Łotwa, Estonia) omówiła „Przyszłość łowiectwa i rolę łowczyń”.

Wobec ataków na łowiectwo ludzi z brakiem wiedzy ekologiczno-przyrodniczej, a także antyłowieckich 
akcji specjalnych grup społecznych, posługujących się coraz bardziej wyszukanymi metodami nagonki na 
myśliwych, prelegentka postulowała różnorodne działania metodą dobrych praktyk. Zaleciła angażowanie się 
w ochronę przyrody, ekologiczno-przyrodniczą edukację młodzieży, ukazywanie roli myśliwych (polowań) 
we współczesnej rzeczywistości ekologicznej determinowanej przez uwarunkowania cywilizacyjne. Pokazała 
skutki nieprzemyślanych przez myśliwych wpisów w sieci internetowej oraz podała recepty na hejt skierowany 
pod ich adresem.

W pierwszym rzędzie od prawej: Berta Redondo - przedstawicielka FACE,  Mirosław Głogowski i Bogdan 
Bronowski z „Łowca Polskiego”



Berta Redondo 
przedstawicielka FACE 
(Europejska Federacja 
Myśliwych) z Brukseli w 
referacie „Kampania na 
rzecz polujących kobiet” 
omówiła prowadzoną przez 
FACE kampanię promującą 
łowiectwo wśród kobiet i 
jej wpływ na zrównoważony 
rozwój społeczny. Akcja 
zatytułowana „Mobilizacja 
kobiet - myśliwych w 
Europie” ukazująca w 
mediach i na planszach 
wystawowych w 
brukselskiej siedzibie FACE 
osobiste przeżycia, historie 
i doświadczenia łowieckie 
dian, ma za zadanie 
mobilizowanie kobiet do 
uprawiania łowiectwa, a 
przez to podnoszenie jego 
społecznej rangi. Mówczyni 
zaapelowała o nadsyłanie 
takich materiałów do 
centrali w Brukseli, gdzie 
będą eksponowane.

Część referatowa 
uatrakcyjniona została 
pokazami damskiej mody 
myśliwskiej, przygotowanej 
przez firmy Pinewood i 
Tagart oraz loterią, w której 
dzięki hojności sponsorów, 
kilkudziesięciu uczestników 
spotkania wylosowało 
atrakcyjne pamiątki.

Dwudniowa konferencja 
zakończona biesiadą 
i zwiedzaniem Parku 
Narodowego w Białowieży 
została wysoko oceniona 
przez jej uczestników, a 
perspektywę kontynuacji 
spotkań polujących dian 
przyjęto z aplauzem.

Podlaskim Dianom i ich 
prezes Alicji Milewskiej 
dziękujemy za tę ucztę 
duchową i życzymy 
wytrwałości w kontynuacji 
ambitnych zamierzeń 
organizacyjnych.

Krzysztof MielnikiewiczTriin Roostfeldt (po prawej)

Linda Dombrowska - przedstawicielka FACE

Alicja Milewska i Joanna Harmuszkiewicz opowiadająca o wilkach



Prezentuje się firma Pinewood

Uczestnicy konferencji


