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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.


