
KONSPEKT WYKŁADU DLA LEKTORÓW KULTURY ŁOWIECKIEJ (CZEMPIŃ) 

 

Od 1997 roku Zarząd Główny PZŁ co kilka lat (1997, 2003, 2009, 2014) organizuje kursy dla 

lektorów z zakresu Kultury Łowieckiej. Miałem przyjemność na każdym z nich wykładać tematy 

związane z kulturotwórczą rolą łowiectwa, kolekcjonerstwem, wystawiennictwem łowieckim i 

historią prasy łowieckiej. 

Kursy obejmowały szeroką tematykę: dzieje łowiectwa, z uwzględnieniem historii PZŁ, broni 

myśliwskiej, strzelectwa myśliwskiego, kynologii, tradycji łowickich, etyki łowieckiej, twórczości 

łowieckiej: malarstwa, muzyki, sygnalistyki, literatury i języka myśliwych, sokolnictwa, kultu 

patronów, wizerunku łowiectwa, kolekcjonerstwa, muzealnictwa i wystawiennictwa, oraz 

metodyki nauczania.  

Wykładowcami było wielu znawców przedmiotu, z których wymienię m.in.: prof. dr. hab. 

Władysława Dynaka, prof. dr. hab. Tadeusza Żuchowskiego, prof. dr. hab. Jerzego 

Wiśniewskiego, prof. dr hab. Aleksandrę Matulewską, Edwarda Szałapaka, dr. Witolda 

Nowakowskiego, dr. hab. Roberta Kamieniarza, Henryka Mąkę, Dianę Piotrowską oraz 

członków KKiKŁ PZŁ mgr. inż. Krzysztofa Mielnikiewicza, inż. Marka P. Krzemienia, Krzysztofa 

J. Szpetkowskiego, mgr. Krzysztofa Kadleca. 



Pierwszy kurs odbył się w dniach 23-26.10.1997 r. 

Od lewej: A. Lipka, M. Lendzioszek (w głębi) K. Mielnikiewicz, 

Danuta Kamieniarz, E. Skiba, T. Smeida. 

Wykłada Krzysztof Mielnikiewicz 

Edward Szałapak i Krzysztof Mielnikiewicz Edward Skiba, Krzysztof Mielnikiewicz, Marian Lendzioszek 



Drugi kurs miał miejsce w 2003 r. 

Wykłada Krzysztof Mielnikiewicz 

Od prawej: T. Marszałek, NN, J. Wyganowski, J. Huta, G. Kret, 

K. J. Szpetkowski, K. Mielnikiewicz, M. Struzik, K. Oleszczuk, 

G. Ćwikła.   

Egzaminy w Warszawie. Przy głosie Julian Huta. 



Trzeci kurs odbył się w dniach 12-14 sierpnia 2009 r. 

Prof. dr hab. Władysław Dynak, dr hab. Robert Kamieniarz, mgr inż. Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof Szpetkowski  

mgr Krzysztof Kadlec, ks. Andrzej Madej, Henryk Mąka, inż. Marek P. Krzemień  



O języku i literaturze opowiada prof. 

Władysław Dynak 

Książka z dedykacją 



WYSTWIENNICTWO ŁOWIECKIE 

Prezentuję konspekt jednego z wykładów wygłoszonych na 

kursach dla lektorów „Kultury Łowieckiej” w Czempiniu. 



Omawiając historię wystawiennictwa i zmianę prądów w wystawiennictwie musimy 

uwzględniać  rolę łowiectwa w życiu społecznym i rolę trofeum łowieckiego, którego 

znaczenie wystawiennicze jest wyznacznikiem zmian w metodologii obecnie 

organizowanych pokazów. 

Dokonując przeglądu wystaw łowieckich W. Sikorski umieszcza je w czterech 

charakterystycznych okresach: 

I - od roku 1887, tj. od pierwszej wystawy przemysłowo-rolniczej z udziałem łowiectwa, 

II  -  okres między wojnami światowymi, 

III -  po drugiej wojnie  światowej, od pierwszej wystawy w Polsce w roku 1947 do roku   

 1993, tj. do Wystawy w Krakowie w czasie „XL” Kongresu CIC, 

IV –    1993 

Mikołaj Reumann w wiekopomnym dziele: „Gospodarstwo łowieckie z historią 

starożytnego łowiectwa polskiego”, wydanej w  Warszawie w 1845 r., jako pierwszy 

uznaje łowiectwo jako dziedzinę gospodarki. Takie pojmowanie łowiectwa miało także po 

II wojnie światowej ustawowe umocowanie, po transformacji ustrojowej krytykowane. 

Wracając do końca XIX wieku i początków XX stwierdzamy na podstawie udziału 

łowiectwa w organizowanych wówczas licznych i znaczących wystawach rolniczo-

przemysłowych, że wielcy obszarnicy i właściciele ziemscy łowiectwo traktowali 

poważnie i uznawali je jako element gospodarki rolno-leśnej. 

Na wystawach rolniczych budowano odrębne pawilony, w których szczycono się 

trofeami i wielkościami pokotów – które były wizytówką działalności hodowlanej. 



Kościan (1870), Toruń (1874), Lwów (1877), 

Warszawa (1885) Kraków (1887), Lwów (1894) i 

inne  

Pawilon ks. Adama Sapiehy 



"We Lwowie, na 15 morgach terenu parku Jabłonowskich (dziś pl. 

Petruszewycza), od 6 września do 10 października 1877 r. otwarta 

była pierwsza Krajowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa. Wystawę 

urządzono z inicjatywy Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego 

pod kierunkiem hr. Włodzimierza Dzieduszyckiego – wspaniałego 

myśliwego i przyrodnika, przy aktywnym udziale ks. Leona Sapiehy, 

Ludwika Wierzbickiego oraz innych społeczników. Ekspozycje 

tematyczne były rozmieszczone w dwóch, specjalnie zbudowanych 

wielkich pawilonach oraz w dwóch prywatnych (ks. Leona Sapiehy i 

hr. Andrzeja Potockiego). Katalog wystawy obejmował 1492 pozycje, 

z których lwią część stanowiły maszyny rolnicze; szeroko były 

przedstawione również wyroby rzemiosł ludowych i myślistwo . 

Wystawa stała się znaczącym wydarzeniem w historii galicyjskiego 

przemysłu, wskazywała możliwe kierunki jego rozwoju. Rezultatem 

wystawy było założenie Banku Krajowego, Szkoły Przemysłowej, 

rozkwit rolnictwa oraz rozwój przemysłu.„ 

 

wg  I. Kotlobulatowej - zmodyfikowano 



Najbardziej znacząca wystawa we Lwowie w 1894 

roku, organizowana przez Galicyjskie 

Towarzystwo Łowieckie w ramach Powszechnej 

Wystawy Krajowej stała się wzorem dla 

następnych wystaw organizowanych na ziemiach 

polskich 

Warszawa (1885),  Kraków (1887),  Lwów (1894),  Nowgorod (1896)  



Warszawa (1899), Kielce (1898), Lublin (1901), Brzeżany (1903), Sambor (1904), 

Buczacz  

Nowy Sącz (1905),  



Przemyśl (1904), Jaworów, Wadowice (1907), Jarosław i Lipno (1908),  

Lipno (1908 

Wadowice (1907) 

Przemyśl (1904 



Częstochowa  1909 

Poznań (1909),  

Ostrów Wielkopolski (1909), Dawidgródek 

i Mozyrz (1912). 



Wydarzeniem bez precedensu w I omawia-nym 

okresie była Międzynarodowa Wystawa 

Łowiecka w 1910 roku w Wiedniu. Ziemie polskie 

reprezentował pawilon Galicji zaprojektowany 

przez Stanisława Rejchana, a wykonany przez 

architekta Kazimierza Osińskiego. 



Międzynarodowa Wystawa Łowiecka w 1910 roku w Wiedniu. Pawilon 

galicyjski  - „Grupa niedźwiedzi”  



Było to pierwsze w naszej historii wystąpienie poza 

granicami kraju.  

Na wystawie dominowały trofea myśliwskie, a wśród nich 

dwa rekordowe – słynne parostki z Nienadowej i skóra 

niedźwiedzia zdobyta w Karpatach Wschodnich przez 

Andrzeja hr. Potockiego – uzyskały tytuły: „rekord światowy” 

i złote medale.  

Wiedeń 1910, awersy i rewersy medali nagrodowych 

medal za 

trofea 

medal za 

dzieła sztuki 





Wielu wystawców prezentowało swe trofea zdobyte 

na terenach polskich w pawilonach Austrii, wymienię 

arcyksięcia Salvatora Habsburga, ks. Hohenlohe, hr. 

Szeptyckiego, hr. Sylva Taronca i innych. Nie było 

też trofeów z innych zaborów. 

Cesarz Fraciszek Józef galicyjskii pawilon zwiedzał 

dwukrotnie i wyrażał się o poziomie wystawien-

niczym i trofeowym bardzo dobrze. 
Wystawa była przełomowa w dziejach wystawien-

nictwa łowieckiego. Towarzyszyły jej kongres, 

pokazy, imprezy artystyczne. 

Wystawę pamiętamy i tak dużo o niej mówimy bo 

była ona niezwykle dokładnie udokumentowana, 

pozostawiła po sobie setki pamiątek i wydawnictw. 

Samych kart pocztowych oficjalnych i nieoficjalnych 

ukazało się ponad dwieście. Były medale, książki, 

reprodukcje, walory filatelistyczne i wiele innych 

pamiątek stanowiących dziś rarytasy 

kolekcjonerskie. 

 
WYSTAWA BĘDZIE ŻYA NA TYLE, NA ILE POZO-STAWI PO SOBIE DUŻĄ ILOŚĆ 

PAMIĄTEK (publi-kacje, oznaki, medale, walory filatelistyczne itp.)   



Karki pocztowe z wystawy wiedeńskiej 



Karki pocztowe z wystawy wiedeńskiej 



Seweryn Krogulski  w  „Pół wieku”,  Lwów,  1929 r. pisał: 

„Liczna delegacja polska prezentowana była w uroczystościach wysta-

wowych i uczestniczyła w odbywającym się w ramach wystawy II 

Międzynarodowym Kongresie Łowieckim”. (…)  

„Po raz pierwszy może w salonach Burgu widniał wśród najwyższych 

dekoracji na mundurach i u klap frakowych nowy order – odznaka członków 

kongresu”. (…) 

„Zadaniem obrad (kongresu) w którym uczestniczyły najwybitniejsze umysły 

współczesnych mężów stanu było udowodnić, że łowiectwo nie podobna 

traktować jako zabawki możnych lub sportu. Elita swoją postawą postawiła 

łowiectwo na wyżynach istotnej  gałęzi kultury i gospodarki, uchwała 

kongresu postanowiła, by delegaci państw postarali się u swych rządów o 

kodyfikację dotychczasowych ustaw”.  



Małopolskie Towarzystwo Łowieckie już 22 czerwca 1922 roku otworzyło 

we Lwowie zorganizowaną wystawę łowiecką z uratowanych podczas 

wojny trofeów. Kolejną była wystawa w 1927 roku.   

Okładka katalogu wystawy we Lwowie w 1927 r. i 

medal nagrodowy 



Ofiarna postawa działaczy, dotkniętych przez wojenne losy, wprowadziła u nich 

optymistyczny nastrój, który przyniósł efekt polegający na zorganizowaniu 

kolejnej, dużych rozmiarów ekspozycji w ramach I Ogólnopolskiej Wystawy 

Sportowej w 1927 r. Jej ideą było zintegrowanie myśliwych ze wszystkich 

zaborów. Mimo szerokiej propagandy, poparcia władz centralnych państwowych i 

łowieckich (PZSŁ) uzyskania ulg na przejazdy kolejowe itd. nie spełniła ona 

oczekiwań popularności i frekwencji. Dzielnicowe ambicje i antagonizmy nie dały 

się przełamać. Za to pochlebna była ocena i opinia prasy zagranicznej.  

Zachował się reportaż w Wild &. Hand,  opisujący  wystawę na czterech stronach 

oddając jej organizatorom  wyrazy uznania. 

Dotychczasowe wystawy, zwłaszcza lwowskie, wpłynęły korzystnie na organizację 

Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w 1929 r., w dziesiątą rocznicę 

odzyskania niepodległości. Wystawa zwana PEWUKĄ, dobrze przysłużyła się 

promocji polskiego łowiectwa, bowiem przebogate pawilony myśliwskie 

przyciągały tłumy zwiedzających. Bogata jest literatura dotycząca tych ekspozycji, 

zwłaszcza w prasie leśnej i łowieckiej. Na szczególne wyróżnienie przy organizacji 

tej wystawy zasługuje Wielkopolski Związek Myśliwych, który praktycznie ją 

zorganizował. 



PWKA Poznań 1929 r. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Pa%C5%82ac_targowy_MPT.jpg






Wystawa w Poznaniu : 

 

1. zintegrowała środowisko, eksponaty dostarczyli myśliwi z całej Polski, 

2. Skupiła eksponaty z wielu dziedzin łowiectwa (trofea, bron, dzieła sztuki…), 

3. Nagradzano medalami, pucharami, dyplomami wystawców i medalowe trofea, 

4. Przyznano około 300 medali za eksponat lub trofeum  - 92 wystawcom 

posiadającym swoje pawilony (ekspozycje). 

 

Trzeba przyznać, że mimo pojawiających się przedmiotów innych niż trofea 

(literatura, sprzęt, sztuka) nadal dominowało trofeum, jako wyraz dobrej 

gospodarki łowieckiej na terenach wystawcy. 

 

 

Medal nagrodowy za urożenie żubra 



Oznaki pamiątkowe z wystawy 









Pamiątki filatelistyczne 



Po wystawie poznańskiej Polski Związek Stowarzyszeń Łowieckich organizuje 

w Warszawie w latach 1931, 1932 i 1934 ogólnopolskie pokazy trofeów 

łowieckich. 

Prócz trofeów, mimo że nazwy wystaw wskazywały na trofeowy ich charakter, 

pokazywane były i inne eksponaty. Np. w 1934 r., podczas obrad w Warszawie 

III Kongresu CIC na wystawie zaprezentowano zbiór oznak i medali Józefa 

W.Kobylańskiego i 32 prace Włodzimierza Korsaka. 



Medale dla Włodzimierza Puchalskiego z wystawy we Lwowie w 1936 r. 

Małopolskie Towarzystwo Łowieckie w 1936 r. organizuje z okazji swego XV - lecia 

Jubileuszową Wystawę Łowiecką, która z regionalnej w zamiarze stała się krajową, jako że 

wystawcy wyeksponowali w 127 stoiskach około 1200 trofeów. 

Wystawa ta, podobnie jak wystawa leśna „Nasze lasy” odbywała się w ramach VI Targów 

Wschodnich organizowanych w latach 1931-1938. Łowiectwo na nich było bardzo widoczne. 



Doświadczenia nabywane w organizowaniu ww. wystaw zaowocowały przy organizacji 

Międzynarodowej Wystawy w Berlinie w 1937 r.  

Komisarzem polskiej ekspozycji został mianowany inż. Herman Knothe. Przewodniczcym Komitetu 

Organizacyjnego Roger hr. Raczyński. 

Herman Knothe Roger hr. Raczyński 

Eksponaty polskie zostały przewiezione specjalnym pociągiem w 300 

skrzyniach. 

Wystawa została otwarta 3 września 1937 r. o godz. 1100 przez feldmarszałka 

Hermana Goeringa – protektora wystawy. 

Wystawa była też w zamyśle dostojników III Rzeszy elementem pro-

pagandowym, ukazującym sprawność organizacyjną III Rzeszy. 

Polska na wystawie wypadła imponująco. 



Cytuję Witolda Sikorskiego:  
Ekspozycja nasza prezentowała się głównie trofeami charakterystycznymi dla krainy 

dziewiczych ostępów karpackich, poleskich i licznych dobrze zachowanych nizinnych 

borów. Symboliczny żubr był pomnikowym monumentem a dywany skór rysich i wilczych 

stwarzały prastarą  scenerię. Łoś zachowany w niedostępnych wschodnich terenach 

wykraczał poza wyobraźnię zachodniego myśliwego. Wspaniale zaprezentowało czarnego 

zwierza zdjęcie konkursowe wykonane przez mistrza Włodzimierza Puchalskiego, zdobyło 

złoty medal. 

 Główny gospodarz czynił wyraźne gesty pod adresem naszej ekspozycji, 

zwiedził pawilon jako pierwszy i stwierdził, że stanowczo odniósł on najwyższy sukces i 

zajął pierwsze miejsce. Tą wiadomość podała prasa niemiecka jako oficjalny komunikat. 

Interesował się konkretnymi trofeami. 

Herman Goering zwiedza polski pawilon.  Masowe odwiedziny w polskim 



 

W Berlinie trofea polskie otrzymały wiele nagród i medali. Na wystawie berlińskiej czołowe 

trofea, oprócz złotego medalu, otrzymywały dodatkowo srebrną tarczę z nazwą trofeum i kolejnym 

jego numerem, wg kolejności uzyskanych punktów. Tarcze takie otrzymało 28 polskich trofeów.  
 

• rogi żubra  - Nr: 1 

• łopaty łosia – Nr: 1, 2, 5, 8 

• wieńce jeleni – Nr: 6, 15 

• parostki sarn zdobyte przed 1900 r. – Nr 1, 2 

po1900 r. – Nr: 1, 6, 8, 10, 15, 20, 22, 32, 35, 36, 40, 51, 54 

• szable dzika – Nr: 1, 2, 3, 6, 8, 9 

• skórę niedźwiedzia – Nr: 2 

• skóry wilka – Nr: 1, 3 

• skóry rysia – Nr: 1, 2, 3. 
Parostki z Rakowczyka zdobyte przez Franciszka Pikora 

Parostki z 

Nienadowej- rekord 

świata – 1 miejsca i 

złoty medal 



Medal i tarcze z numerem 1 za skórę wilka z Rudnik  



Wystawie  towarzyszyły liczne imprezy: konkursy psów, pokazy sokolnicze, Międzynarodowe zawody 

strzeleckie, polowania, Kongres CIC, bale, przedstawienia teatralne i operowe, koncerty muzyki 

myśliwskiej i inne. 

Wydano wiele pamiątek, w tym stempel filatelistyczny. 



W „dwudziestoleciu”  miały miejsce inne wystawy stricte łowieckie lub z 

pawilonami łowieckimi. 

Wystawa rolnicza w Tarnopolu - pawilon leśnictwa i łowiectwa. Data wydarzenia: 1931/07  



Godne odnotowania w tym gronie są jeszcze dwie 

wystawy poświecone kulturotwórczej roli łowiectwa, w 

których zrezygnowano z trofeum, jako głównego 

elementu wystawy. 

Pierwsza zorganizowana została w 1937 r. przez 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie i PZŁ. 

Pokazano wiele dzieł wybitnych twórców polskich 

żyjących i nieżyjących. 

Spis wystawców i wystawiane dzieła zawiera przewodnik, 

który niedawno wylicytowany został na Allegro  

Druga wystawa o podobnym charakterze odbyła się w 

Poznaniu w styczniu 1938 r. pod tytułem „Dawna Polska 

Grafika Myśliwska” na otwarciu byli wysocy urzędnicy, 

artyści i przedstawiciele władz łowieckich, głównie z 

Wielkopolski. 

Prezes Wielkopolskiego Związku Myśliwych Konstanty Chłapowski 

dokonuje otwarcia wystawy przecinając wstęgę, obok widoczny m.in. 

dyrektor muzeum Nikodem Pajzderski.  



Fotografie z dnia otwarcia wystawy – styczeń 1938 r. 



W sierpniu 1939 r. podczas Światowych Targów w 

Nowym Jorku Polska w swym pawilonie o powierzchni 

3000 m. kw. oprócz eksponatów etnograficznych, dzieł 

sztuki i in. zaprezentowała w sali kominkowej 

ekspozycję łowiecką. 

Ciekawostką jest, że podczas tej wystawy doszło do 

zgrzytu dyplomatycznego z powodu zaprezentowanej 

mapy łowiecko-leśnej, na której znalazły się po obu 

stronach granic rysunki agresorów niemieckich i 

sowieckich. Mapa została ostatecznie z wystawy 

wycofana. Nie wiadomo co stało się z eksponatami. 

Wilk z Rudnik oceniony na złoty medal w 1937 r. w 

Berlinie powrócił do Polski przez Kanadę. 









W okresie okupacji i tułaczki polskich myśliwych na frontowych szlakach, tych  osadzonych 

w oflagach i stalagach - życie łowieckie nie umarło. 

Wspomnę o dwóch ważnych wydarzeniach wystawienniczych w oflagach w Dorsten  

i w Woldenbergu. 

W Dorsten w Północnej Westfalii w obozie jenieckim siedział kpt Władysław Kobylański 

znany kolekcjoner, który zorganizował w dzień św. Huberta 3.11.1941 r. wystawę łowiecką 

podczas wieczoru myśliwskiego. Wystawiono 79 obrazów 36 autorów. 

E. Zbierzchowski 

mjr Józef Jarecki  



Rysował mjr Józef Jarecki  

Rys. por.  Stanisław Trzmiel 



Oflag IIC Woldenberg 

Poza różnorodną działalnością 

łowiecką (wykłady, pokazy, 

pisanie i omawianie książek o 

tematyce łowieckiej i leśnej, 

spotkania i wieczornice) w dniach 

12-18.09.1943 r. zorganizowano 

w obozie IIC Woldenberg 

(Dobiegniew) „Tydzień Lasu”, w 

ramach którego czynna była 

„Wystawa Leśna” a na niej 

akcenty łowieckie: literatura, 

grafika, filatelistyka, malarstwo. 



Obrazy z „Teki leśnej” 

„Łowiectwo” W. Szczerbiskiego 

napisane w oflagu 



Obraz E. Czrneckiego „Św. Hubert” w kaplicy obozowej w Oflagu XVIII A w 

Lienz, wystawiany następnie na wystawie leśnej w Oflagu IIC Woldenberg 



Pierwsza po wojnie wystawa-pokaz trofeów zorganizowana została w 

1947 roku w Olsztynie. Miała ona charakter edukacyjny. 



I pokaz trofeów – Warszawa 1952 rok.  

Na pierwszym planie przewodniczący 

Komitetu Wykonawczego PZŁ Zbigniew 

Kowalski 

W 1952 r. w Warszawie odbył się I 

Ogólnopolski Pokaz Trofeów Łowieckich, a 

1959 w na przełomie czerwca i lipca. 

Podobny odbył się w Poznaniu. Pokazy te 

miały charakter trofeowy. W tym czasie 

trofeum było podstawowym czynnikiem 

wystawotwórczym 

W 1952 r. w Warszawie odbył się I Ogólnopolski Pokaz Trofeów Łowieckich, 

a 1959 w na przełomie czerwca i lipca r. podobny odbył się w Poznaniu. Pokazy 

te miały charakter trofeowy. W tym czasie trofeum było podstawowym czynnikiem 

wystawotwórczym 



1959 r.  

Pokaz trofeów w Poznaniu 



Po ponad rocznym przygotowaniu 16 lipca 1969 r. otwarta została Ogólnopolska 

Wystawa Łowiecka w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki. Zajmowała powierzchnie 1600 

m², wystawiono 1037 trofeów i dzieł sztuki z XIX i XX wieku.  Wystawie towarzyszyły 

wydawnictwa filatelistyczne i książkowe, katalogi, oznaki. 



Po odwilży politycznej zaczęła się turystyka łowiecka (polowania 

dewizowe). Kraje zaczęły pokazywać i reklamować swoje łowiska 

poprzez siłę trofeów. Służyły temu międzynarodowe wystawy 

łowieckie. 

W Nowym Sadzie w 1967 r. (Jugosławia) odnieśliśmy sukces. 



Józef Szczepkowski 
Witold Sikorski J.B.Tito 



W 1971 r. zaplanowano ogromną, pod każdym względem wystawę łowiecką  

w Budapeszcie. Brały w niej udział państwa, a nie organizacje związkowe. W Polsce 

pod kierownictwem Ministerstwa  Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego prace 

przygotowawcze trwały 2 i 1/2 roku. 

Do przygotowań, oprócz PZŁ wciągnięto, ministerstwa, liczne organizacje i instytucje 

(Orbis, PZF, Cepelię, Animex itp.) 

Wystawa była politematyczna (trofea, fotografia, filatelistyka, strzelectwo, hippika, 

kynologia, wędkarstwo, malarstwo, nauka – kongresy itp.) 

Polska wypadła bardzo dobrze. W dziale trofeów zajęliśmy III miejsce po Węgrzech  

i Rumunii z 350 złotomedalowymi trofeami. 

Od wystawy w Budapeszcie pojawia się wyraźny trend łączenia wystawiennictwa z 

targami. 

Polska uczestniczy w wielu organizowanych wystawach łowieckich: 

 

Turyn 1971, 1972, 1973,  

Czeskie Budziejowice 1976,  

Bukareszt 1978,  

Nitra 1980, Płowdiw 1981,  

Brno 1985, Norymberga 1986,  

Nitra 1990  



Budapeszt 1971 rok 



Budapeszt 1971 r. W. Sikorski wycenia wieniec będący 

rekordem świata 



Dokumentacja filatelistyczna  

Światowej Wystawy Łowieckiej  

w Budapeszcie, 1971 r. 



W 1981 r. w bułgarskim Płowdiv miała miejsce Światowa Wystawa Łowiecka, w której 

Polska brała udział, aczkolwiek w atmosferze podejrzliwości i pewnego izolacjonizmu, 

bowiem przemiany ustrojowe w Polsce były niemile widziane przez władze socjalistyczne 

innych państw bloku wschodniego. 

Odbiło się to w liczbie zdobytych medali. Mimo 7 Gran Prix zajęliśmy IV miejsce po 

Rumunii, Bułgarii, Mongolii i ZSRR. 

Wystawie towarzyszyło wiele imprez, pozostawiła ona po sobie wiele pamiątek i publikacji. 



Płowdiv 1981 rok 



W Krakowie w 1993 roku odbywał się XL kongres CIC. Towarzyszyła mu wystawa  –

„ŁOWIECTWO – NATURA – CYWILIZACJA”. Tytuł został tak skonstruowany, aby pokazać, 

że łowiectwo jest jednym z przejawów cywilizacji, jest elementem natury. 

Dominowały w ekspozycji dzieła sztuki – obrazy, fotografie, zabytkowe akcesoria itp., ale 

także medalowe trofea. Wystawa uznana została przez kierownictwo CIC-u za modelową w 

dziedzinie wystawiennictwa łowieckiego.  

Delegacja okręgu ostrołęckiego na wystawie łowieckiej 

przy złotomedalowej skórze rysia zdobytej przez 

Sylwestra Domka koło Rozóg.  

Od lewej: Sylwester Domek, Zbigniew 

Stawinoga, Kazimierz Banaszek, 

Krzysztof Mielnikiewicz, Witold 

Jankowski 



Kraków   1887 

Lwów    1894 

Warszawa  1899 

Poznań   1911 

Warszawa   1912 

Lwów    1927 

Poznań   1929 

Warszawa   1934 

Lwów   1936 

Poznań   1937 

Warszawa   1952 

Poznań  1959 

Warszawa   1969 

Warszawa   1973 

Poznań   1979 

Piotrków   1979 

Kraków   1987 

Kraków   1993 

Wiedeń    1910 

Berlin    1937 

Czeskie Budziej 1976 

Nowy Sad    1967 

Budapeszt    1971 

Turyn    1971 

Turyn    1972 

Turyn    1973 

Bukareszt   1978 

Nitra    1980 

Płowdiw   1981 

Brno    1985  

Norymberga  1986 

Nitra   1990 

Międzynarodowe  

z udziałem Polski 

Ważniejsze krajowe 



Sztokholm   1984 

Achtari (SF)   1987 

Komarno (H)  1984 

Budapeszt   1984 

Paryż    1985 

Paryż    1987 

Porvoo (SF)   1987 

Lipsk    1988 

Moskwa  1988 

Wiedeń  1989 

Sztokholm   1990 

Sierre (CH)   1989 

Jzegem (B)   1994 

Paryż    1969 

Sztokholm   1976 

Wiedeń   1977 

Paryż    1979 

Berlin    1980 

Propagandowe  

organizowane  

przez PZŁ 

Wykonywane przez Muzeum Łowiectwa 



Nie można nie wspomnieć o współczesności. 

Przeglądając myśliwską prasę zauważamy, że w całej Polsce corocznie myśliwi 

organizują setki wystaw łowieckich – od przemyślanych ukazujących kulturotwórczą rolę 

łowiectwa do zwykłych pokazów trofeów, które nie powinny być w takiej formie 

eksponowane. 

Wystawy towarzyszą: 

• Jubileuszom na wszelkich szczeblach organizacyjnych, 

• Imprezom organizowanym przez związek i samorządy lub instytucje (Leżajsk, 

Połczyn, Czarna Białostocka, Krasiczyn, Zagórz i inne) 

• Kluby: Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, Zakon Kawalerów Złotego Jelenia, 

Sygnalistów Myśliwskich. 

• Wreszcie przez instytucje do tego powołane – muzea myśliwskie i inne muzea 

zamkowe (Pszczyna, Książąt Pomorskich, Muzeum w Sandomierzu, OKL w 

Gołuchowie, Muzeum w Kozłówce i in.) 

• Komisje Kultury ORŁ 

Karty pocztowe z datownikami okolicznościowymi wydane z okazji wystawy w Kozłówce 



Chciałbym na zakończenie wspomnieć o wystawach organizowanych przez KKiKŁ PZŁ. 

Najważniejszą z nich była wystawa uświetniająca jubileusz 70 lecia Polskiego Związku 

Łowieckiego, zorganizowana w Sali Konferencyjnej PZŁ w Warszawie. Była ona 

programowym punktem obchodów Jubileuszu. Odniosła duży sukces. Poniżej zdjęcia z tej 

wystawy 



2004 Hubertus EXPO 



Hubertus EXPO 

2005 r. 



HUBERTUS EXPO 2007  



W 2008 r. wystawcą był prof. Tomasz Motyl 



2009 
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