
1 1 

Filatelistyka źródłem poznania kultury 
 

łowieckiej, jej dokumentowania  
 

i wzbogacania – konspekt wykładu 

Krzysztof Mielnikiewicz 
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W dniach 13-15 czerwca 2008 roku odbył się z inicjatywy M.P. 

Krzemienia I Kongres Kultury Łowieckiej pod hasłem  „Kultura 

łowiecka źródłem tożsamości polskich myśliwych” 

 W kongresie wzięło udział ponad 200 osób z kraju i z zagranicy.  

Referaty wygłosiło 25 znawców kultury łowieckiej. 

Organizatorami Kongresu byli Polski Związek Łowiecki – Zakon 

Kawalerów Orderu Złotego Jelenia, Katowicko-Nowosądecki Oddział 

Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oraz Muzeum Zamkowe  

w Pszczynie. Honorowy patronat przyjął  

Minister Piotr Żuchowski.  

W imieniu władz Polskiego Związku Łowieckiego Kongres otworzył kol. 

Andrzej Gdula, prezes NRŁ.  

Jako pierwszy głos zabrał Sekretarz Minister Piotr Żuchowski, który  

w swoim wystąpieniu podkreślił fundamentalną rolę kultury łowieckiej  

w polskiej kulturze i dziedzictwie narodowym.  Kongres mógł się odbyć 

dzięki dużej pomocy dyrektora Muzeum zamkowego w Pszczynie 

Macieja Klussa. 

Andrzej Gdula 
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Marek Krzemień 

Wojciech Cieplak 

Piotr Żuchowski 

Witold Sikorski 

Zofia  

Uchyła –Zroski 

Mieczysław 

Leśniczak 

Roman Badowski 

Antoni Papież 

Ks. Edward Rusin 

Grzegorz Russak 

Krzysztof Kadlec 

Piotr H. Świda 

Wykładowcy 
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Jerzy Przybecki, Stefan Pańtak, Andrzej Wierzbieniec, Roman Dziedzic 

Krzysztof J. Szpetkowski, Antoni Dziatkowiak, Bogusław Michalak, Krzysztof Mielnikiewicz  
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W przerwie obrad na zamku w Pszczynie: 

M. P. Krzemień, Antoni Papież, Krzysztof 

Mielnikiewicz, Andrzej Gdula, Jan 

Suchorończak, Roman Dziedzic. 

Andrzej Ogórkiewicz z Zespołem 

Reprezentacyjnym Muzyki Myśliwskiej 

PZŁ. 
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Wystawa kolekcjonerska 

Na zakończenie kongresu wspólne zdjęcie 

Po obradach: Halina Stańczykowska, Krzysztof 

Mielnikiewicz, Ireneusz Michaś, Andrzej Głowacki, Marian 

Lendzioszek, Krzysztof J. Szpetkowski 
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Pamiątki kongresowe 
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Filatelistyka źródłem poznania kultury 
 

łowieckiej, jej dokumentowania  
 

i wzbogacania 

Krzysztof Mielnikiewicz 
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Filatelistyka, dość popularna dziedzina zbieractwa, daje ogromne możliwości 

poznania bądź pogłębienia wiedzy z niemal wszystkich dziedzin łowiectwa, w 

szczególności zaś z historii i kultury łowieckiej.  

Filatelistę myśliwego interesuje rysunek na walorze, który przedstawia zwierzę 

łowne, metodę polowania, zabytek kultury, miejscowość związaną z łowiectwem, 

patrona myśliwych, postać znanego myśliwego itd. Dopiero później przychodzi 

czas na analizę szczegółową waloru pod względem łowieckim i filatelistycznym. 

Przyznaję, że najwięcej trudu sprawia poznanie treści łowieckiej niesionej przez 

znaczek, zwłaszcza gdy jest on zagraniczny i przedstawia np. fragment dzieła 

sztuki. 
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Obrazy na znaczkach zatytułowanych: „Diana w kąpieli”, 

„Tutanchamon”, „Myśliwy” zmuszają filatelistę do rozpoznania 

przedstawionego obrazu, a po identyfikacji dzieła poznania jego 

historii i znaczenia dla łowieckiej kultury. 
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dzieło słynnego złotnika Johanna Melchiora Dinglingera (1664-

1731) „Diana w kąpieli” wykonane w 1704 r. z chalcedonu dla króla, 

Augusta Mocnego , miłośnika „polowań”, na dworze którego artysta 

pracował;  

 

posag z drewna malowanego i złoconego, przedstawiający 

Tutanchamona polującego z harpunem z papirusowej łodzi (Muzeum 

Egipskie, Kair);  

 

mozaika „Polowanie na lwa” z IV w.p.n.e., Pella, staroż. stolica 

Macedonii. 

Literatura lub internetowa kwerenda po muzeach 

świata pozwala na rozwikłanie zagadek 

filatelistycznych. Znaczki pokazują: 
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Dla mnie wymarzonym albumem z „wirtualnym” tekstem jest klaser ze znakami pocztowymi 

opisującymi łowieckie i przyrodnicze fascynacje twórców, utrwalone w przedmiotach rozrzuconych 

na całym świecie, tworzących kolekcję muzealną, jaką trudno byłoby znaleźć zgromadzoną  

w jednym miejscu.  
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W Botswanie na wzgórzach Tsodilo Hils, zwanych „Luwrem Pustyni”, buszmeni San, pozostawili po 

sobie przeszło 4,5 tys. malowideł. Okoliczne sawanny były miejscem polowań a skaliste ściany  

i wnęki grot stanowiły sanktuaria, w których jak twierdzi Andre Leroi-Gouran dominował kult 

myślistwa, tj. zapewnienia sobie pomyślności w łowach.  
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W Górach Smoczych (Drakensberg) po stronie RPA buszmeni San zostawili po sobie około 20 tysięcy 

indywidualnych obrazów w 500 różnych miejscach. Buszmeni malowali zwierzynę, sceny rytualne  

i polowań. Szczególnym względem otaczali, największą antylopę południowej Afryki - elanda, uważali, 

że jest to zwierzę duchowej władzy, łącznikiem między nimi a bóstwami. Eland, wg wierzeń ludu San, 

jak dla innych Afrykańczyków słoń, jest zwierzęciem o najwyższej potencji, która w tanecznym transie 

spływa na myśliwców. Pokazywali to symbolicznie na wielu malowidłach naskalnych w postaci 

stojącego fallusa u tańczących wokół zwierzęcia łowców.  
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Cechą charakterystyczną obrazów  

z Twyfelfontein (Namibia) i nie-

daleko położonego masywu 

Brandberg są postaci zwierzyny  

z kończynami ludzkimi i ich szlaki 

znaczone tropami. Szamani chcieli 

wpłynąć na wędrówki zwierząt, 

umożliwiając myśliwym ich wytro-

pienie. Nie można też lekceważyć 

innej hipotezy mówiącej o edu-

kacyjnej roli tropów. A może 

znaczenie miało i jedno i drugie? 
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Azja. Dogodne warunki sąsiedztwa gór Chu-Ili przy granicy Kirgizji i Kazachstanu sprzyjały 

osiedlaniu się pasterzy i myśliwych. Miedzy pustynnymi górami w obszarze  

o bogatej roślinności położony jest obszar Tamgały, w którym zlokalizowano ok. 5000 petroglifów  

z około XIV w. p.n.e. 
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Podobne petroglify znajdują się w Kirgizji, niedaleko Czołpon-Ata nad 

jeziorem Issyk - Kul. Leżące w nieładzie, omszone, niszczejące od mrozu  

i wiatru nie przypominają sanktuarium, gdzie wrażliwy rytownik-myśliwy 

rozważał nas sprawami życiai śmierci, istnienia i zabijania oraz 

nawiązywał magiczny kontakt ze zwierzęciem. 
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Malowidła naścienne w Chinach 
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Pierwsze cywilizacje 
Polowania w okresie pierwszych cywilizacji zaczęły tracić na znaczeniu, stały się przywilejem 

panujących. Dolina Nilu w starożytnym Egipcie obfitowała w ptactwo wodne, a w zarośniętych 

trzcinami okolice rzeki bytowały dziki. Sztuka egipska, zwłaszcza papirusowe rysunki, 

malowidła, gliptyki, reliefy na ścianach grobowców, posążki i rysunki na przedmiotach 

codziennego użytku pośmiertnie sławią odwagę i męstwo faraonów Tutanchamona, Ramzesów 

II i III. 

Łowienie ptaków w gąszczach papirusu na Nilu i ich sprawianie. Ptaki w 

Egipcie łowiono sieciami i przemyślnymi pułapkami. Do polowań na 

ptactwo wykorzystywano bumerangi i miotacze maczug; ten sposób polowań 

w późniejszym okresie był sportem. Ramzes polował z łuku refleksyjnego na 

lwy i inne drapieżniki ze specjalnych wozów myśliwskich (bojowych), co 

utrwalono na reliefie szkatuły znajdującej się zestawie darów grobowych 

władcy i na papirusowych staroegipskich malowidłach . 
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Anatolia (tereny dzisiejszej Turcji) była miejscem 

najstarszego osadnictwa. Ludność najstarszego osiedla 

Alacahöyuk wytwarzali znakomite wyroby rzemiosła 

artystycznego: bizuterię, figurki swiętych jeleni 

atrybutów boga czczonego przez Hetydów. Figurami 

jeleni zdobiono sztandary, zakonczenia bereł i lasek 

kultowych, które uważane były za własność bóstw.  

Podobnie było w Persji. Zachowane dzieła sztuki (reliefy na budynkach, medale, rytony, osprzęt 

wojenny, miniatury książkowe, kilimy, pieczęcie świadczą o popularności polowań w kręgach 

władzy. 

Król Shapur II (309-379)poluje z łuku refleksyjnego na lwa. Król wybrał 

skuteczną technikę: wyprzedzić zwierze i strzelić do tyłu. Srebrny talerz o 

średnicy 29,9 cm znajduje się w Ermitażu 
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Achemenidzi założyciele Persji słynęli z wyrobu kunsztownych przedmiotów z metali szlachetnych. Są 

one zakończone łbami lub korpusami dzikich zwierzą, niejednokrotnie baśniowych uskrzydlonych 

stworów. Zwierzęta najczęściej pokazywane są naturalistycznie w skoku, podczas ataku ze zdobyczą  

w pysku. Aramejska inskrypcja na brzuchu jelenia, informująca o ofiarowaniu naczynia bogini łowów 

Artemidzie świadczy o jej związkach z możnym myśliwym. 

Achemenidzie, scytyjskie i trackie  

rytony z około 5-4 wieku p.n.e. 
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Fascynującym ludem byli Scytowie -  mieszkańcy stepów nadczarnomorskich, którzy  w 

mistrzowski sposób obrabiali metale szlachetne, tworząc arcydzieła sztuki zdobniczej. Ich 

wyroby (ozdoby tarcz, naczyń, przedmiotów codziennego użytku, biżuterii, broni, uprzęży 

końskich, aplikacji na ubiorach, tatuaży) ozdabiały głównie: gryfy, smoki, lwy, pantery, 

jelenie, byki, sceny z polowań.  
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Na terenach dzisiejszej Polski w epoce brązu i żelaza sztuka inspirowana myślistwem prawie nie 

istnieje. Wyjątkiem są ozdoby naczyń glinianych w formie ornamentu typu animalistycznego 

(najczęściej jelenie) i sceny polowań par force na jelenie. Jeleń był chyba najatrakcyjniejszym 

zwierzęciem łownym bowiem dawał dużo mięsa, skóry oraz poroże służące do wyrobu przedmiotów 

codziennego użytku. Nic też dziwnego, że był  najpopularniejszym motywem ozdób.  

Naczynie gliniane z Łazów k. Wołowa, epoka żelaza 
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Polowanie na jelenia. Jedna z najsłynniejszych mozaik  

z Pelli - stolicy starożytnej Macedonii z IV w. p.n.e. 

wykonana z małych otoczaków i kawałków ołowianych 

blaszek oraz kawałków terakoty.  

Gladiatorów walczących ze zwierzętami 

nazywano venatorami. Pozostało do 

dzisiaj sporo mozaik pokazujących takie 

„polowania” , które były, podobnie jak 

w Polsce za Sasów”, wynaturzeniami.  
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Mozaiki starożytnego miasta Heraklea, stolicy 

prowincji Linkestida, znajdują się w bazylikach, 

łaźniach, teatrach, willach. Wiele z nich nawiązuje do 

tematyki łowiecko - przyrodniczej.  

 u góry scena polowania  -  mozaika ze zbiorów Muzeum 

Archeologicznego w Djemili, Algeria. 

Fragment ekspozycji mozaik w tunezyjskim 

Bardo Muzem, gdzie znajdują się liczne mozaiki 

ze scenami myśliwskimi i animalistycznymi.  
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Poza mozaikami popularne były też płaskorzeźby (reliefy) 

na skałach, gzymsach budynków, nagrobkach i 

sarkofagach, stellach, paletach egipskich. Reliefy 

pokazujące sceny polowań konnych z dzidą na dzika i lwa. 

Po lewej kamienna tablica z trackim myśliwym polującym 

z psem na dzika (I-IV w.). Po prawej słynny jeździec z 

Madary polujący na lwa, wykuty w pionowej skale na 

wysokości 23 m (Wschodnia Bułgaria), wciągnięty na listę 

UNESCO. 

Relief z sarkofagu Aleksandra III 

Wielkiego (312-310 lat p.n.e.)  

przedstawiające polowania na dzika  

i jelenia, Muzeum Archeologiczne w 

Stambule. 

„Polowanie na 

niedźwiedzia”, jeden 

z reliefów z Łuku 

Konstantyna 

poświeconych 

polowaniom. 
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Sarkofag W. Jagiełły na Wawelu z 

wyobrażeniami psów i sokołów. 
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W średniowieczu sztuka inspirowana łowiectwem na terenie Europy prawie nie zaistniała, poza 

rycinami w manuskryptach i modlitewnikach, dywanach i mozaikach. Cennym zabytkiem 

dokumentującym podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę w 1066 r. jest dywan o pierwotnych 

wymiarach 70x50 metrów, na którym oprócz historii podboju wyspy, pokazanych jest wiele scen 

myśliwskich, m.in.: polowania z sokołami, z psami gończymi na jelenie, z oszczepem na 

grubego zwierza, z kuszą na ptactwo. Muzycy myśliwscy znajdą tutaj jedne z pierwszych 

przedstawień myśliwego grającego na rogu.  
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Od początku późnego średniowiecza pojawiają się w Niemczech i we Francji pierwsze 

poważniejsze opracowania myśliwskie. Na kilka lat przed śmiercią (1250 r.) Fryderyk II von 

Hohenstaufen  pisze słynne na Sycylii dzieło sokolnicze „De arte venandi cum avibus”, 

które zachowało się jedynie we fragmentach. Książka została ozdobiona  przez króla Sycylii 

Manfreda -  syna autora tekstu  kilkuset niewiarygodnie pięknymi ilustracjami: ptaków, 

myśliwych polujących pieszo i na koniach, akcesoriami sokolniczymi. Fragmenty 

manuskryptu i jego kopie (25x36 cm) wykonane około 1300 r. przez Jeana II Dampierre 

znajdują się w muzeum watykańskim. 
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Czternastowiecznym dziełem poświeconym myślistwu jest „Traktat o polowaniu” (Le livre de la chasse) 

francuskiego szlachcica Gastona Phoebusa, napisany w latach 1387 - 1389. Książka przedstawia nie tylko 

metody polowań, ale i opisy przyrody, obserwacje zwierzyny. Jest najsłynniejszym zapisem 

średniowiecznej kultury szlacheckiej. Traktat zilustrowany został  87 cennymi miniaturami, oraz 126 

dużymi inicjałami. 
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W 1330 roku wydany został najsłynniejszy zbiór średniowiecznych 

świeckich pieśni poetyckich, znajdujący się w bibliotece Uniwersytetu  

w Haidelbergu, zwany Kodeksem  Manesse. Na 138 pergaminowych 

miniaturach przedstawione są sceny z życia dworskiego, wśród których 

znajdujemy kilkanaście scen mogących zainteresować  myśliwego: 

polowania z sokołami; z psami na jelenia, zająca i lisa oraz na ptactwo. Na 

miniaturach zwracają uwagę sceny z sokołami, które towarzyszą możnym 

podczas spotkań miłosnych.  
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Książę Jean de Berry, bogaty szlachcic, zapewne rozkoszował się polowaniami, skoro  

w zamówionym modlitewniku, arcydziele malarstwa późnego średniowiecza „Tres riches heures 

du duc de Berry” (Godzinki księcia de Berry) zilustrowanym w latach 1410-1416 przez braci 

Limburg artystów niderlandzkich, chwali uroki życia. W kalendarzu tam zamieszczonym 

miesiące sierpień i grudzień zilustrowane zostały scenami myśliwskimi - polowaniem z sokołem 

i polowaniem na dzika. Słynna księga przechowywana jest w paryskim Musee Conde.   

Sceny myśliwskie ilustrujące sierpień i grudzień 
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Z początkiem odrodzenia na arenę kultury wchodzą malarze, którzy do czasu wynalezienia fotografii, 

jako w zasadzie jedyni, utrwalali  sceny polowań, zwierzynę i psy myśliwskie. Na podstawie dzieł 

wielkich mistrzów, można z całą pewnością potwierdzić opinię, że myślistwo zajmowało ważne 

miejsce w życiu mieszkańców pałaców, dworów, domów i zagród, absorbowało czas, stanowiło źródło 

przyjemności, wielu wrażeń, czasem tragedii.  

Paolo Uccello (1397-1475), „Polowanie” par force”, tempera na desce o wymiarach 

73x177 cm, Ashmolean Museum, Oxford 
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Renesans przyniósł rozkwit życia dworskiego, polowania reprezentacyjne i uciechy z nimi związane wyszły z cienia 

ascetyzmu. Powstawały zamki i pałace myśliwskie, zwłaszcza na zachodzie Europy. Zapotrzebowanie na wyposażenie 

wnętrz rezydencji myśliwskich monarchów stworzyło rynek sztuki. Zamawiano gobeliny i arrasy, meble i obrazy  

o tematyce myśliwskiej, najczęściej nawiązujące do tematyki mitycznych łowów i ukazujące zwierzynę i polowania 

dworskie. Zaczęto eksponować okazałe trofea myśliwskie, a wielodniowe łowy na terenach przyległych do rezydencji 

kończyły się hucznymi biesiadami. We Francji król Franciszek I w 1523 r. rozpoczął budowę zamku myśliwskiego  

w Chambord słynącego z wyjątkowego wystroju wnętrz. Goście, najczęściej damy, mogły z dachu zamkowego 

obserwować emocjonujące polowania par force. W cztery lata później w lesie Fontainebleau zaczęła powstawać 

kolejna rezydencja myśliwska, w której malarze włoscy, francuscy i flamandzcy stworzyli wiele wspaniałych dzieł  

o tematyce myśliwskiej.  
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W Italii imponujące wrażenie 

sprawia oktagonalny zamek 

myśliwski Castel del Monte (Apulia) 

zbudowany w 1240 r. z rozkazu 

Fryderyka II Hohenstaufa, z prze-

znaczeniem na rezydencję myś-

liwską.  

W Moritzburgu w uroczym krajobrazie 

wodnym Saksonii August Mocny polecił 

rozbudować XVI wieczny zamek myś-

liwski, tworząc reprezentacyjną rezy-

dencję z rekordowymi trofeami, 

meblami, trofeami, meblami, tapetami, 

porcelaną i obrazami o tematyce tape-

tami, porcelaną i obrazami o tematyce 

myśliwskiej.  
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Zamek w Grunewald i płaskorzeźba nad 

drzwiami z motywem jelenia 

Karol IV w 1348 r. w dolinie rzeki 

Berounka, 20 km od Pragi, wzniósł 

zamek Karstein, z którego król wyruszał 

na reprezentacyjne łowy.  
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W Polsce najwspanialszą królewską rezydencją myśliwską 

był zamek myśliwski w Niepołomicach wzniesiony w XIV w. 

przez Kazimierza Wielkiego. Chętnie w nim przebywali 

Władysław Jagiełło największy myśliwy spośród królów  

i król spośród myśliwych, Królowa Bona oraz Zygmunt 

August, który odrestaurował zamek po pożarze.  
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Pszczyna 

Jan Henryk XI Hochberg  

Herzog von Pless Promnice 

Pszczyna 
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Pałacyk w Choroszczy zbudowany 

w 1725-30. Wraz z licznym dworem 

polował tu król m.in. August III. Koło 

1840 r. stracił swój myśliwskie 

znaczenie. 

Na kresach w zamku  w Nieświeżu 

wzniesionym przez Mikołaja 

Krzysztofa Radziwiłła w latach 1582 - 

1604 r. przez wieki gościli: 

koronowane głowy, prezydenci, 

generalicja, słowem dawny 

establishment myśliwski.  
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Muzyka myśliwska 
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Literatura myśliwska 
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Trofea 
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Zachowanie łowieckiego dziedzictwa 

kulturowego  powinno leżeć w interesie nie 

tylko myśliwych, bowiem przedmioty warte 

ocalenia dokumentują kulturę narodów i ludz-

kości. Muzea łowieckie są najlepiej 

przygotowane merytorycznie do gromadzenia  

i popularyzowania łowieckiej kultury z uwagi 

na ilość i jakość eksponatów. Znaki pocztowe 

reklamują niektóre muzea i zachęcają do ich 

zwiedzania. Jednym z najsłynniejszych jest 

Międzynarodowe Muzeum Łowieckie na zamku 

Gien nad Loarą założone w 1952 r. Mul-

titematyczne przebogate zbiory dzieł sztuki 

(obrazy, rzeźby), broni, akcesoriów, ubiorów (w 

muzeum jest kilka tysięcy guzików myś-

liwskich), bibelotów, trofeów pokazują 

całokształt rozwoju praktyki i kultury ło-

wieckiej. Muzeum D’Art. et d’Industrie w Sa-

int-Etienne posiada niezwykłą kolekcję broni 

myśliwskiej 

MUZEA MYŚLIWSKIE 
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Austriackie muzeum myśliwskie znajdujące się w 

barokowym zamku Hohenbrunn posiada wiele 

pamiątek związanych ze znakomitym myśliwym, 

cesarzem Franciszkiem Józefem, a eksponaty 

muzealne w dolnoaustriackim Marchegg w 1978 r. 

podziwiali goście Międzynarodowej Wystawy 

Łowieckiej. 

Myśliwskie ekspozycje znajdują się m.in. na 

zamkach czeskich i słowackich w: Bojnicach, 

Chluboce i Oravie, 

Ekspozycje myśliwskie możemy 

zwiedzić m.in. w: Muzeum Rolnictwa 

im. Ks. Kluka w Ciechanowcu, na 

zamkach w Pszczynie i w Nie-

połomicach oraz w wielu innych 

miejscach nieznanych filatelistyce. 

Znaki pocztowe mogą inspirować do 

poznania zasobów tych muzeów. 
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Zobaczmy jak współcześnie filatelistycznie 

dokumentujemy łowiectwo we wszystkich jego 

dziedzinach, promując je jednocześnie, zważywszy że 

filateliści i odbiorcy przesyłek nie są z reguły 

myśliwymi. 

Ilość walorów filatelistycznych dedykowanych 

łowiectwu, wydanych przez Pocztę Polską, 

posiadających numer katalogowy jest 9, z tego 6 serii 

znaczków pocztowych (Łowiectwo w malarstwie nr 

1743/50, Ptaki łowne - 1841/48, Zwierzęta łowne nr - 

2100/07, Łowiectwo - 602/ 07, Zwierzyna i ptactwo 

łowne - 2871/76, Psy myśliwskie - 3049/54), dwie 

całostki i karnet. Walory te zostały wydane w latach 

1965 - 1989 (poza całostką z okazji 75 lecia PZŁ), kiedy 

myśliwymi byli ludzie sprawujący najwyższe stanowiska 

państwowe. Istnieje około 60 serii znaczków i kil-

kanaście całostek, w których można znaleźć akcenty 

stricte myśliwskie, bądź mające związek z łowiectwem 

(zwierzęta łowne, pojazdy myśliwskie, psy myśliwskie, 

malarstwo, broń, pisarze i malarze nawiązujący w swej 

twórczości do tematyki łowieckiej, zabytki sztuki i in.). 

Znaki pocztowe wzbogacają zasoby kultury łowieckiej 
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Mimo braku w ostatnich latach wydań łowieckich 

statystycznie stoimy nienajgorzej w rankingu państw 

emitentów tej tematyki. Wiele krajów, także 

postkomunistycznych, wydaje znaczki dedykowane 

łowiectwu nie patrząc na oponentów. Są to wydania 

inspirowane znaczącymi wydarzeniami łowieckimi, 

takie jak kongresy CIC i Międzynarodowe Wystawy 

Łowieckie. Dobrym przykładem jest Austria, która 

przez kilka lat z rzędu wydawała znaczki z serii 

„Polowanie i środowisko” 
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Na zamówienie organizacji i instytucji Centra Sieci Pocztowej wydają beznominałowe 

kartki i datowniki okolicznościowe oraz znaczki personalizowane. Z satysfakcją 

należy odnotować, że w ostatnich kilkunastu latach, dzięki inspirującej roli KKiKŁ 

oraz okręgów i kół łowieckich ukazało się kilkadziesiąt kart i datowników 

dokumentujących ważne wydarzenia związkowe. Wiele ciekawych tematów 

związanych z kulturą łowiecką odnajdujemy na kartach i datownikach wydawanych 

przez organizacje związane z nami wieloletnią współpracą (Polski Związek 

Kynologiczny), oraz na walorach wydawanych przez instytucje niezwiązane z PZŁ, 

jak samorządy, urzędy pocztowe, szkoły i.in. Przypomnijmy sobie niektóre wydarzenia 

łowieckie zapisane filatelistycznie. 
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Wystawy zawsze wzbudzały zainteresowanie, wiele z nich zapisało 

się na trwałe w historii łowiectwa dzięki katalogom, szerokim 

opisom prasy, rzadkim dzisiaj wydawnictwom im poświęconym 

(Wiedeń 1910, Budapeszt 1981 r.), także dzięki walorom 

filatelistycznym. Pod względem ilości tych walorów rekordy biją 

trzy wystawy Wiedeń 1910, Budapeszt 1971 i Płowdiw 1981. Na 

szczególną uwagę zasługuje wystawa wiedeńska z cennymi dziś 

datownikami okolicznościowymi metalowymi i gumowymi, 

oficjalnymi ilustrowanymi kartami pocztowymi, na których widnieją 

podobizny cesarza, zamki myśliwskie, dzieła sztuki. Szerzej na ten 

temat pisałem w  Biuletynie KKiKŁ nr 3 z 1995 r. 
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Ciekawym i cennym dokumentem jest kartka pocztowa z obozu jenieckiego w Wol-

denbergu, wydana przez pocztę obozową na wniosek myśliwych i leśników organizatorów 

„Wystawy leśnej” otwartej w dniach 12-18.09.1943 r. Wojna i okupacja nie zdołały 

zagłuszyć u polskich oficerów pasji łowieckiej.  

Projekty znaczków pocztowych 
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Z okazji wystawy budapeszteńskiej wydano kilkanaście stempli  

w Budapeszcie oraz w siedzibach znanych węgierskich łowisk 

(Gulaj, Gödöllo, Visegrad, Artonvasar, Gemenc i innych) 

Wydarzenie to zauważyła także poczta Czechosłowacka. 

Dokumentacja filatelistyczna Światowej Wystawy Łowieckiej w Budapeszcie, 1971 r. 
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Organizatorzy wystawy w Płowdiv wydali kilkadziesiąt całości pocztowych (koperta z 

nadrukowanym znaczkiem) z wszystkimi wówczas gatunkami zwierząt łownych i kilkoma 

datownikami z łowieckiej wystawy i filatelistycznej, na której Wiesław Kuszkowski zdobył 

medal Duży Posrebrzany. 

Inne międzynarodowe wystawy jak w Berlinie (1937 

r) i Dusseldorfie (1954 r) wprawdzie skromniej, ale 

także zaznaczyły filatelistycznie swoją obecność 
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Z polskich wystaw i jubileuszy najlepiej udokumentowano 50-lecie PZŁ. Wydano 6 da-

towników okolicznościowych (z tym samym wzorem ale inną datą), trudnych dziś w kom-

plecie do zdobycia, serię znaczków, karnet i kartę pocztową. 
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Ciekawym pomysłem poznańskich myśliwych było z okazji 50-lecia Powszechnej Wystawy 

Krajowej w Poznaniu w 1929 r. zorganizowanie wystawy łowieckiej i okraszenie jej, 

podobnie jak pół wieku wstecz, pamiątkowym datownikiem. 

Zwiedzający wystawy filatelistyczne mogą dowiedzieć się, że organizowaliśmy: 24.04.1972 r. we 

wrocławskim Muzeum Archeologicznym wystawę „Z Dziejów Łowiectwa Polskiego” „Obchody 

Jubileuszowe i Wystaw w Lublinie” 27.041979 r., Regionalną Wystawa Łowiecką w Sopocie” w 1983 r. 

Z ostatnich lat na uznanie zasługuje dokumentacja wystawy „Hej Gerwazy daj gwintówkę” z 

datownikiem i czterema kartami obrazującymi zabytki sztuki łowieckiej znajdujące się z Muzeum 

Zamojskich w Kozłówce.  
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Liczba wystaw oraz prób i konkursów psów  myśliwskich jest także miernikiem kultury 

łowieckiej. Wiele z tych imprez udokumentowano filatelistycznie. 
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Z wielu ustawowych zadań jakie realizuje z powodzeniem Polski Związek Łowiecki interesują nas,  

z punktu widzenia tematyki kongresowej, te które pielęgnują historyczne wartości kultury 

łowieckiej, czuwają nad przestrzeganiem przez członków PZŁ prawa, zasad etyki, obyczajów i tra-

dycji łowieckich, wspierają badania naukowe oraz prowadzą i popierają działalność wydawniczą  

i wystawienniczą o tematyce łowieckiej. Działalność ta została utrwalona w wielu publikacjach 

książkowych, folderach, audycjach telewizyjnych i prasie łowieckiej Skromny udział w do-

kumentowaniu pracy PZŁ na wszystkich szczeblach ma także filatelistyka, która tworzy kronikę 

ważniejszych wydarzeń. Były nimi m.in.. XVII i XXI Krajowe Zjazdy Delegatów PZŁ. Datownik 

okolicznościowy upamiętnia historyczne uchwalenie przez delegatów statutu zrzeszenia. 
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W dziedzinie upowszechniania kultury łowieckiej ważną role spełniają kluby tematyczne działające przy 

PZŁ, a wśród nich lub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej oraz Klub Sygnalistów Myśliwskich. KKiKŁ 

działa od 1972 roku, wydaje własne czasopismo „Kultura Łowiecka”, organizuje wystawy i spotkania 

kolekcjonerskie. Wiele inicjatyw kulturalnych w swoich regionach podejmują oddziały klubu. 

Klub Sygnalistów Myśliwskich poprzez 

organizację wielu koncertów i konkursów 

krajowych  („O Róg Wojskiego”) i mię-

dzynarodowych, spowodował że sygnalistka i mu-

zyka myśliwska przezywa swój renesans. 
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Miejsce szczególne w historii polskiego łowiectwa zajmuje „Łowiec Polski” towarzyszący 

myśliwym od 1899 roku. Wiele miejsca w działalności wydawniczej spółki zajmuje 

literatura klasyków łowieckich, publikacje szkoleniowe i historyczne. Łowiec prowadzi 

wiele edukację ekologiczną młodzieży szkolnej, a ostatnio podjęła się przywróceniu 

Puszczy Białowieskiej kopii pomnika żubra , który stoi w Spale. 
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Jubileusze są organizowane m.in. w celu podkreślenia ciągłości organizacyjnej związku, wyrażenia 

hołdu ludziom tworzącym dorobek kulturowy i organizacyjny, ukazania tego dorobku, nakreślenia 

planów rozwoju, tworzenia nowego łowieckiego zasobu kulturowego (książki, katalogi, fotografie, 

medale, oznaki, miejsca kultu św. Huberta, festyny, wystawy itp.) Organizowane są one na wszystkich 

szczeblach związkowych. Zwyczaj świętowania jubileuszy wszedł do tradycji łowieckiej, stał się 

zjawiskiem powszechnym o czym świadczy rubryka  w Łowcu Polskim, opisująca te uroczystości. 

Filatelistyka coraz częściej staje się kroniką tych wydarzeń, zwłaszcza w ostatnim dziesięcioleciu. Taki 

sposób propagowania łowiectwa jest tanim sposobem, mającym szeroki krąg odbiorców.  
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Jubileusze okręgowe połączone są z konkursami kynologicznymi, koncertami muzyki myśliwskiej, 

ceremonialnymi polowaniami. 

Najważniejsza rola w popularyzacji łowiectwa spoczywa na kołach działających w środowiskach 

lokalnych. Od wizerunku kół, aktywności i postawy etycznej ich członków, włączania się w wir 

lokalnych  uroczystości i przedsięwzięć gospodarczych zależy wizerunek całego związku Jubileusze na 

wysokim poziomie, połączone z fundowaniem ołtarzy, kapliczek, witraży, organizowaniem festynów, 

spotkań z młodzieżą stają się coraz częstsze. Dowodem m.in. są pojawiające się karty i datowniki 

okolicznościowe z jubileuszy kół. 
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Druki i całości wydane z okazji jubileuszy kół „Knieja” w Tczewie, „Ponowa” w Białej 

Podlaskiej,  „Ryś” Nr 432 przy JW. 3477 w Lesznie, „Żbik” w Mosinie 

Krzysztof Mielnikiewicz 

Kościuszki 38 

0  7   3   0  0  Ostrów Mazowiecka 

Krzysztof Mielnikiewicz 

Kościuszki 38 
 

0 7   3  0  0  Ostrów Mazow. 
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Spotkania, festiwale, festyny, konkursy są imprezami masowymi propagującymi kulturę 

łowiecką przede wszystkim społecznościom lokalnym. Tam gdzie takie imprezy 

organizowane są cyklicznie (Leżajsk, Połczyn Zdrój)  tam myśliwi nie są  odsądzani od czci  

i wiary. Najwięcej kart datowników i ostemplowań mechanicznych (wirników), którymi 

stempluje się wszystkie przesyłki i wychodzące z określonej poczty, propagujące festyny, 

tereny łowieckie i festiwale muzyki myśliwskiej spotykamy we Francji. Coraz częściej ten 

rodzaj reklamy przebija się i u nas za sprawą  KKiKŁ. Trzeba sobie jednak zdawać spraw  

z tego, dzisiejsza rzeczywistość kształtowana jest przez media i od tego sposobu promocji 

prawidłowego łowiectwa nie uciekniemy. Jeżeli zbyt późno zdamy sobie sprawę z tej prawdy 

to zamkniemy się w swoistym getcie i zostaniemy zmarginalizowani.  
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Nauka i popularyzacja wiedzy jest niezmiernie ważną dziedziną w dochodzeniu do 

wysokiego poziomu gospodarki i kultury łowieckiej. Zadanie to niestety wymaga nakładów 

finansowych, dlatego mimo szczerych chęci wiele pomysłów czeka na lepsze czasy. 

Dzisiejszy kongres powinien stać się I Kongresem Kultury Łowieckiej. Zapisaliśmy go  

w katalogu datowników i kart pocztowych beznominałowych. 



67 

Varia.  Samorządy, instytucje, organizacje oraz Poczta Polska wydają znaczki i inne znaki pocztowe, 

które nawiązują bezpośrednio lub pośrednio do tematyki łowieckiej. Herby miast, gmin i powiatów, 

oznaki krain i regionów zawierają elementy nawiązujące do łowieckich korzeni i tradycji ludzi 

zamieszkujących te ziemie, upodobań właścicieli ziemskich. Posiadamy silne korzenie łowieckie, skoro 

w herbach jest tak wiele symboli o tym świadczących.   

Herby Debrzna, Ujścia, Połajewa, Sarnowy, Piły, Kozienic, Łomży   

i gminy Raincy z dużymi tradycjami łowieckimi. 
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Historia związku nierozerwalnie związana jest postaciami wybitnych myśliwych, tych znanych i 

nieznanych. Jana Sztolcmana, założyciela „Łowca Polskiego” przedstawiać nie trzeba. Wiktor Ignacy 

Godlewski, Sybirak, przyrodnik, bez którego umiejętności łowieckich i preparatorskich Benedykt 

Dybowski nie dokonał by tak wiele. 
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O kulturze łowieckiej myśliwych świadczą na pozór niewiele znaczące działania. Przedwojennym 

zwyczajem, w dobie słabej komunikacji społecznej,  było wydawanie oficjalnych druków, zaproszeń na 

polowania, które po przejściu obiegu pocztowego stały się cennymi dokumentami filatelistycznymi, ale  

i łowieckimi. Dzisiaj zaproszenia w takiej postaci byłoby kłopotliwe, a może anachroniczne, ale ładne 

zaproszenie w formie papierowej wysłane pocztą a nie mailem lub SMS, świadczyłoby o kulturze 

organizatora polowania. 


