
XI HUBERTUS WĘGROWSKI w Łochowie
im prof. Jana Szyszko

XI Hubertus Węgrowski wpisał się w obchody 95-lecia Lasów Państwowych i 50-lecia Miasta Łochów. 
Zaszczycili go: Robert Gołaszewski - burmistrz Łochowa, Maciej Górski - poseł elekt, Sławomir Mazurek - 
wiceminister środowiska, Andrzej Konieczny - dyr. Lasów Państwowych, Paweł Sałek - doradca prezydenta A. 
Dudy, Maria Grzywińska - wiceprezes NRŁ, Marek Roman i Andrzej J. Nowak - dyrektorzy RDLP w Warszawie 
i Białymstoku, Bartłomiej Kurkus - łowczy okręgowy w Siedlcach, duszpasterze diecezji drohiczyńskiej ks. 
bp. Piotr Sawczuk, ks. bp. Antoni Pacyfik Dydycz, księża kapelani myśliwych nadleśniczowie, myśliwi i 
leśnicy. Sprawnym koordynatorem imprezy był ks. Tomasz Duszkiewicz, pomysłodawca hubertusa.

Msza św. odprawiona przez bp. Piotra Sawczuka za duszę zmarłego nagle profesora Jana Szyszki, w 
obecności pogrążonej w żałobie rodziny, przy niekończących się wspomnieniach o profesorze zawartych 
w homiliach, przemówieniach, listach od prezydenta Andrzeja Dudy, prezesa PIS Jarosława Kaczyńskiego, 
premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Henryka Kowalczyka, senator Marii Koc i prezesa NRŁ Pawła 
Piątkiewicza, sprawiły, że XI Hubertus Węgrowski pod patronatem honorowym dr. Andrzeja Koniecznego 
dyr. Lasów Państwowych był bardzo uroczysty i symboliczny. Osoba śp. prof. Jana Szyszki, była podniesiona 
do roli symbolu obrony ziemi, polskich lasów i łowiectwa. Z mównicy dziękowano profesorowi, współtwórcy 
największych w Polsce łowów, których „był duszą i sercem”, za przywiązywanie wyjątkowej wagi do 
tradycji, za zatroskanie o przyszłość przyrody, leśnictwa i łowiectwa, za konsekwentne tłumaczenie, jak 
rozumieć przyrodę, rolę człowieka w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Przypominano, że za szczere, 
mądre wypowiedzi i działania, najczęściej wbrew populistycznym i zorganizowanym grupom ekoterrorystów, 
był nieustannie atakowany. 

Dr Andrzej Konieczny oświadczył, że przyszłe hubertusy będą wspominać śp. prof. Jana Szyszkę - 
patrona imprezy, demonstrować pozytywne działania myśliwych i leśników na rzecz dla przyrody, efektem 
których jest m.in. wzrost zasobów przyrodniczych dostępnych wszystkim Polakom, zdrowe lasy i zdrowa 
żywność. Polowania hubertowskie będą nieodłącznym składnikiem hubertusów węgrowskich.

W przemówieniach pojawiła się prośba o takie działania, by wypełniać testament Jana Szyszki, wedle 
którego należy pokazywać całemu światu, w jaki sposób potrafimy chronić przyrodę, jak potrafimy korzystać 
z jej dóbr, czego przykładem i gwarantem jest polski model łowiectwa z jedną organizacją łowiecką, dużymi 
niesprywatyzowanymi obwodami, zwierzyną będącą własnością skarbu państwa. 

Po części liturgicznej Adam Stępniak - członek honorowy PZŁ przekazał Bartłomiejowi Kurkusowi 
sztandar Siedleckiej Krainy św. Huberta, poświęcony przez ks. bp. Sławomira Mazurka, ufundowany przez 
myśliwych i koła łowieckie. W imieniu fundatorów symboliczny gwóźdź wbiła Krystyna Szyszko, wdowa po 
śp. prof. Janie Szyszko. 

Dzień wcześniej, 19 października przy pięknej słonecznej aurze stanęli do odprawy przed łochowskim 
pałacem myśliwi i leśnicy, na największe w Polsce polowanie zbiorowe z udziałem ponad 450 strzelb. Stawili 
się przedstawiciele okręgów łowieckich, mediów (Kultura Łowiecka medialnie patronowała hubertusowi), 
myśliwi 17 kół łowieckich, w łowiskach których odbywały się polowania oraz liczni goście towarzyszący 
myśliwym. Nie zabrakło licznej reprezentacji polskich dian. Tradycyjnym już elementem hubertusa 
węgrowskiego stało się ślubowanie myśliwskie, odebrane przez Bartłomieja Kurkusa, który wraz z ks. 
Tomaszem Duszkiewiczem wręczył certyfikaty myśliwym rozpoczynającym swą przygodę z łowiectwem. Po 
modlitwie do św. Huberta i poświęceniu broni uczestnicy polowania udali się do malowniczych, zasobnych 
w zwierzynę łowisk. Uroczyste pokoty i dekoracja królów łowów grupowych odbyły się w łowiskach, a 
królowie całego hubertusa węgrowskiego odebrali zaszczytne tytuły podczas popołudniowego spotkania przy 
ognisku nad Liwcem. Królem polowania ogłoszono Krzysztofa Bozika - nadleśniczego nadleśnictwa Waliły, 
I wicekrólem Marka Romana - dyrektora RDLP w Warszawie, II wicekrólem Sylwestra Romańczuka, na 
ustnikach zagrano Markowi Wolszczakowi.

Zakłócenie łowów przez kilkunastu „ekologów”, dzięki dobrej organizacji i pracy służb leśnych zakończyło 
się kompletnym fiaskiem. 

Do zobaczenia za rok.
Krzysztof Mielnikiewicz



Ołtarz polowy

Jeźdźcy kontynuujący tradycje V Pułku Ułanów Zasławskich z Ostrołęki



Korowód św. Huberta

Zaproszeni goście. W pierwszym rzędzie rodzina prof. Jana Szyszki



Zaproszeni goście podczas mszy św.

Bartłomiej Kurkus - łowczy okręgowy ze sztandarem Siedleckiej Krainy św. Huberta, poświęconym przez ks, bp. 
Sławomira Mazurka, przekazanym przez członka honorowego PZŁ Adama Stępniaka



Bartłomiej Kurkus - łowczy okręgowy ze sztandarem Siedleckiej Krainy św. Huberta, poświęconym przez ks, bp. 
Sławomira Mazurka, przekazanym przez członka honorowego PZŁ Adama Stępniaka

Od prawej: Krztysztof Mielnikiewicz, Bartłomiej Kurkus, Adam Stępniak



Oznaka XI Hubertusa Węgrowskiego Statuetka króla polowania

Przedstawicielki Klubu Dian PZŁ podczas mszy św.

Uczestnicy podsumowania polowań w łowiskach siedleckiej organizacji łowieckiej



Najmłodsza diana z Marią Grzywiń-
ską - wiceprezesem NRŁ

Król polowania Krzysztof Bozik od-
biera gratulacje i nagrody od Andrzeja 
Koniecznego dyr. Lasów Państwowych 
i Bartłomieja Kurkusa - łowczego 
okręgowego

Od lewej: ks. Tomasz Duszkiewicz, naj-
młodsza diana biorąca udział w polowa-
niu z prezentami,  Bartłomiej Kurkus i  
Andrzej Konieczny



Ku pamięci. Od pra-
wej: Diana Piotrowska, 
Krzysztof Mielnikiewicz, 
Dominika Pieniążek 
(druga z lewej)

Od lewej: Sławomir Lisowski, 
Dariusz Zalewski i Zbigniew 
Korejwo z Olsztyna

Uczestnicy podsumowania 
łowów



Uroczysko prof. Jana Szyszki
W ramach obchodów XI Hubertusa Węgrowskiego Mazowiecko-Podlaskiego 19 października 2019 r. w 

uroczysku leśnictwa Nowiny położonym na terenie Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka odsłonięto kamienną 
tablicę upamiętniającą postać profesora dr. hab. Jana Szyszki. Jest ona wyrazem hołdu ostrowskich leśników 
dla Pana Profesora za bezkompromisową postawę w zasadniczych dla polskiej przyrody, myśliwych i 
leśników sprawach, za umiłowanie lasów i łowiectwa. W lasach Puszczy Białej prof. Jan Szyszko czuł się 
bardzo dobrze, chętnie i często je odwiedzał. 

W uroczystości odsłonięcia tablicy wzięła udział rodzina Pana Profesora, Dyrektor Generalny Lasów 
Państwowych dr Andrzej Konieczny, leśnicy ostrowscy oraz koledzy myśliwi uczestniczący w odbywającym 
się tego dnia polowaniu.

Piotr Uścian Szaciłowski
Nadleśniczy Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka

Płyta pamiątkowa 

Uczestnicy odsłonięcia płyty pamiątkowej w uroczysku Nowiny (Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka)



Osłonięcie pamiątkowej płyty przez Marię Szyszko i nadleśniczego Piotra Uścian -Szaciłowskiego, inicjatora upa-
miętnienia pamięci profesora

Rodzina prof. Jana Szyszki przy płycie pamiątkowej w uroczysku Nowiny

Prof. Jan Szyszko wygłasza referat na konferencji w Senacie RP


