
WIELKIE ŁOWY W UŚNIAKACH k. Garwolina
I HUBERTUS NADWIŚLAŃSKI

Myśliwi Powiśla Garwolińskiego (okręg siedlecki) postanowili, podobnie jak ich koledzy z okolic 
Węgrowa, pochwalić się swymi osiągnięciami, zaprezentować siedziby kół, łowiska i ich zagospodarowanie, 
oraz poznać się i wymienić doświadczenia. Inicjatorzy tego pomysłu Jan Karwowski – nadleśniczy 
Nadleśnictwa Garwolin, Jacek Gontarz – prezes KŁ „Wilga” w Zakrzewiu oraz członkowie Kółka 
Myśliwskiego w Garwolinie: Włodzimierz Górski – prezes, Eugeniusz Ochnio – łowczy, Jerzy Tarański 
– gospodarz łowiska uznali, że najlepszą formą, gwarantującą powodzenie przedsięwzięcia będzie uroczyste 
polowanie oraz myśliwska biesiada. 

Na zbiórce w Uśniakach, 
rankiem 11 października 
w imponującej siedzibie 
„Słonka” Kółka Myśliwskiego 
w Garwolinie stawiło się 
300 myśliwych, którzy przed 
polowaniem asystowali 
w uroczystym ślubowaniu 
myśliwych, wstępujących 
w szeregi PZŁ i byli świadkami 
wręczenia im artystycznie 
wykonanego „Glejtu Nem-
roda”. Po prezentacji kół, 

- Ślubowanie nowo wstępujących.
- Goście zaprzyjaźnieni z organiza-
torami hubertusa
- Kordelas dla E. Ochnio od kole-
gów z koła łowieckiego „Słonka” 
w dowód wdzięcznosci za cało-
kształt pracy (budowa domku,  
projektowanie i wykonanie pomni-
ków i obelisków ze św. Hubertem, 
organizacja hubertusów).
- Kapiczka św. Huberta projektu i 
wykonania E. Ochnio zlokalizowa-
na w siedzibie KŁ „Słonka” 
w Uśniakach Górnych.



udzieleniu przez ks. Włodzimierz Tendorf błogosławieństwa, wręczeniu wszystkim uczestnikom uroczystości 
różańców i oznak upamiętniających I Hubertusa Nadwiślańskiego, nadszedł czas na łowy, które przyniosły 
na pokot łanię, 3 dziki, 17 lisów i kunę. Królem polowania został Jacek Gontarz, wicekrólami Jan Kępka 
i Tadeusz Skorupa. Otrzymali oni okazałe medaliony i nalewki w butelkach wygrawerowanych oznakami 
hubertusa, a przedstawiciele kół łowieckich pamiątkowe statuetki. Przedstawiciele lokalnych władz, a wśród 
nich poseł na Sejm RP Grzegorz Woźniak, nie szczędzili słów pochwały organizatorom. Włodzimierz Górski 
– prowadzący imprezę zakończył pokot zaproszeniem do Uśniak za rok.

„Zimowy odyniec” od Eugeniusza Ochnio. Po lewej Adam Stępniak - prezes ORŁ 
w Siedlcach i członek NRŁ.

Pokot Hubertusa Garwolińskiego

Statuetki 
Hubertusa Nadwiślańskiego


