
JUBILEUSZOWY HUBERTUS 
W WĘGROWIE ZA NAMI



Dziesiąty Hubertus Węgrowski wszedł już do tradycji polskiego łowiectwa i leśnictwa. Tegoroczne spotkanie 
myśliwych, leśników, rolników oraz mieszkańców Podlasia było wydarzeniem  podwójnie jubileuszowym, bowiem 
wpisało się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

13 października 2018 roku przed pałacem w Łochowie, wzniesionym przez hrabiego Józefa Włodzimierza 
Hornowskiego nad malowniczym Liwcem w 1830 r., rozpoczęto  największe w Polsce sanitarne polowanie zbiorowe na 
dziki. Blisko 500 myśliwych z całej Polski poświęciło swój czas i pieniądze (wg wyliczeń organizatorów ok. 400 tys. zł) na 
zwalczanie ASF-u, groźnej choroby zakaźnej czarnego zwierza. 

Łowy zaszczycili: prof. dr hab. Jan Szyszko – poseł na sejm RP, Andrzej Konieczny dyr. generalny Lasów Państwowych, 
dyrektorzy RDLP w Warszawie i Białymstoku, łowczowie okręgowi, członkowie NRŁ, patroni medialni hubertusa, w tym 
“Kultura Łowiecka” - organ prasowy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz myśliwi, w tym leśnicy i rolnicy.

Mocną stroną  tegorocznych łowów był wyjątkowo liczny udział dian, które polowały w okolicach Broku. Stałym 
już elementem Hubertusa Węgrowskiego stało się ślubowanie myśliwskie, odebrane przez łowczego okręgowego 
Bartłomieja Karkusa. Certyfikaty ślubowania adeptom łowiectwa, wręczył prof. J. Szyszko. Po modlitwie do św. Huberta, 
błogosławieństwie udzielonym myśliwym i poświęceniu broni przez ks. Tomasza Duszkiewicza uczestnicy polowania 
udali się do malowniczych, zasobnych w zwierzynę okolicznych łowisk. 

Nie obeszło się bez prób zakłócania polowań przez tzw. aktywistów. W trzech kołach łowieckich przeciwnicy 
polowań fotografowali działania myśliwych, doszło też do kilku incydentów słownych. Kompletnie zawiedzeni uczestnicy 
protestu, nie doczekawszy się pokotu, który odbył się w łowiskach, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie grupowe i odjechali 
spod łochowskiego pałacu z kwaśnymi minami.

Uroczyste zakończenie polowania odbyło się nad Liwcem. Prof. Jan Szyszko z Andrzejem Koniecznym uhonorowali 
najbardziej doświadczoną myśliwą, kol. Irenę, pamiątkowym naszyjnikiem i na jej ręce podziękowali obecnym dianom 
za uświetnienie polowania. 
Podczas łowów padło 20 dzików. Królami polowania zostali Andrzej Przygodzki (dwa dziki - KŁ „Soból i Panna”), 
Maciej Królak (1 dzik - „KŁ Olszynka”) i Adam Kowalczyk  dzik - „KŁ Lira”). Uczestnicy polowania otrzymali pamiątkowe 
odznaki.

Odprawa około 500 myśliwych przed pałacem w Łochowie

Diany w łowisku z nadleśniczym Arturem Dawidziukiem
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Uroczystości niedzielne 14 października, miały charakter religijny z mocnym akcentem łowieckim, leśnym i 
rolniczym, które to profesje, wg opinii prof. Jan Szyszko, spaja Kościół katolicki. Motyw dbałości o polską przyrodę i 
jej racjonalne użytkowanie przez myśliwych, leśników i rolników przewijał się w wystąpieniach wicemarszałek Senatu 
Marii Koc, prof. dr. hab. Jana Szyszko, biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, ks. Tomasza Duszkiewicza - organizatora 
hubertusa, Andrzeja Koniecznego - dyr. gen. Lasów Państwowych oraz Ks. Kard. Gerharda Ludwiga Müllera, byłego 
prefekta Kongregacji Nauki Wiary, głównego celebransa mszy św. na błoniach  parafii św. Ojca Pio w Węgrowie.

Tegoroczne „Dzwony św. Huberta”, przyznawane za wkład pracy w organizację Hubertusa Węgrowskiego oraz za 
propagowanie i kształtowanie polskiego modelu leśnictwa i łowiectwa, z rąk prof. Jana Szyszki odebrali : Jerzy Derlicki 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów, Koło Łowieckie „Soból i Panna”, Fundacja Ekologiczne Forum Młodzieży oraz 
Andrzej Konieczny Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Część oficjalną zakończyła ceremonia posadzenia dębu 
niepodległości, poświęconego przez papieża Franciszka.

Ołtarz św. Huberta 

Msza św. zgromadziła tłumy myśliwych, leśników i parafian



Dodatkowymi atrakcjami hubertusa była niemal kilometrowa parada myśliwych, leśników i jeźdźców konnych, 
maszerująca z węgrowskiego rynku do parafii św. Ojca Pio, pokaz musztry ułańskiej i gonitwa za lisem.  Uroczystości 
towarzyszył jarmark hubertowski z  rekordową liczbą straganów. W namiotach kół łowieckich zebrani mogli skosztować 
smacznej dziczyzny i regionalnych przysmaków. Muzyczną oprawę mszy św. zapewnił Mieczysław Leśniczak z Zespołem 
Reprezentacyjnym PZŁ, a część artystyczną, ku wielkiemu zadowoleniu uczestników imprezy Zespół AKTIV i GOLEC 
uORKIESTRA.

Krzysztof Mielnikiewicz

Myśliwi podczas parady św. Huberta

Od lewej: Stanisław Kurylak Adam Wróbel, Ryszard Gregorczyk, Adam Stępniak, Krzysztof Mielnikie-


