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Drodzy Czytelnicy!
Przed napisaniem dzisiejszego „wstęp-
niaka” przypomniałem sobie treść 
poprzedniego, z czasów, gdy epoka  
COVIDU-19 dopiero raczkowała… 
Po pierwsze, liczyliśmy wtedy na to, 
że odbędą się Targi Produktów My-
śliwskich, Strzeleckich, Militarnych  
i Survivalowych Euro Target Show 2020  
w Warszawie. 
Po drugie, planowaliśmy kolejne wy-
danie „GŁ” zaraz po tym wydarzeniu. 
I co? Nie doczekaliśmy się ani jednego, 
ani drugiego. „Normalny” świat, czyli 
taki, do którego byliśmy przyzwycza-
jeni, skończył się. Jak to mówił jeden 
z bohaterów „Kilera”, czyli kreowany 
przez Janusza Rewińskiego „Siara”:  
„i cały misterny plan też w piz...”. Prze-
konali się o tym między innymi orga-
nizatorzy targów w Sosnowcu, gdzie 
w tym roku nie przyjechał żaden im-
porter broni...
A co teraz? I co dalej? Bo choć z dnia 
na dzień, statystyki koronawirusowe 
krzyczą o kolejnych „rekordach”, lu-
dzie planują przecież dalej... My rów-
nież, dlatego już dziś zapraszamy 
do Poznania na Euro Target Show 
2021, choć impreza zapowiadana jest 
na 26-28 marca przyszłego roku…
A co do pandemii, to zapraszamy  

do lektury felietonu naszego nieoce-
nionego Gamrata, który też wspomina, 
że jak ostatnio dla „GŁ” pisał, to COVID-19 
w Europie szalał tylko we Włoszech,  
a na zachodzie Polski rozwijała się 
epidemia ASF… Temat koronawirusa  
i jego wpływu na życie myśliwego jest 
obecny również w łowieckich zapi-
skach Haggisa Huntera. Jego tekst ma 
już wartość historyczną, bo powstał  
w tamtych „gorących” dniach począt-
ku covidowej ery, kiedy to z półek skle-
powych w tempie ekspresowym zni-
kały makarony i... papier toaletowy.
Pandemia pandemią, ale są rzeczy 
niezmienne na tym świecie, także  
w naszej „GŁ”. Mianowicie… nadal 
trzyma wysoką formę nasz „najstarszy 
stażem” szanowny felietonista Sławek 
Pawlikowski. I z tym samym zaanga-
żowaniem, co wcześniej przedstawia, 
co mu leży na wątrobie, szczególnie 
po niedawnych rewelacjach, związa-
nych ze słynną „Piątką dla zwierząt”. 
I jeszcze jedno, w tym wczesnocovi-
dowym wydaniu, na końcu składa-
łem Wam z wyprzedzeniem życzenia 
wielkanocne. Może więc teraz powi-
nienem napisać „Merry Christmas!”…? 
Darz Bór!
Maciej Pieniążek, Redaktor Naczelny

Fot. iStock
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Od 2014 r. tradycją jest organizacja przez Polski Związek Łowiecki Mistrzostw Dian w Strzelaniach Myśliwskich.  
W 2019 r. decyzję o organizacji kolejnej, już siódmej ich edycji, przyznano okręgowi bydgoskiemu. Rok 2020 to jednak rok wyjątkowy,  

pełen niewiadomych, lęku i trudnych decyzji. Na trzy tygodnie przed terminem zawodów jeszcze nie było pewne, czy się odbędą,  
a jeżeli tak, to nie wiadomo czy w okręgu bydgoskim...

TEKST I ZDJĘCIA: ALEKSANDRA SZULC

VII Mistrzostwa PZŁ Dian w Strzelaniach Myśliwskich 
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Niestety było kilka osób, którym 
Bydgoszcz zdecydowanie nie 
pasowała. Na szczęście zgoda 

Zarządu Głównego, determinacja, za-
angażowanie i zdecydowana posta-
wa Łowczego Marka Grugla zakoń-
czyły długie tygodnie niepewności. 
Centrum Szkolenia Strzeleckiego im. 
Jana Wendy w Plaskoszu kolo Tucho-
li na dwa dni przeszło we władanie  
50 Dian – zawodniczek przybyłych  
z całej Polski.

Kwiaty i bransoletki
To były zawody inne niż wszystkie. 
Nie tylko dlatego, że były przeprowa-
dzone z zachowaniem zasad obowią-
zujących w czasie pandemii. Łowczy 
Krajowy Paweł Lisiak i Łowczy Marek 
Grugel witali przybyłe zawodniczki. 
„To było bardzo miłe i niespotykane” 
– mówiły dziewczyny, kiedy każda  
z nas została wyczytana z imienia  
i nazwiska i... powitana kwiatami. 
Klub Dian w osobie prezes Alek-
sandry Szulc także włączył się  
w organizację mistrzostw i zadbał 
o zawodniczki. Bransoletka, którą 
zaprojektowała i wykonała Mag-
dalena Dobrowolska, właściciel-
ka poznańskiej pracowni biżuterii 
myśliwskiej „Diana”, to prezent dla 
wszystkich zawodniczek i sędzi 
właśnie od Klubu Dian.
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Wiedza i muzyka
Nowością na zawodach była moż-
liwość skorzystania z wiedzy i do-
świadczenia fachowców: psychologa 
sportowego i dietetyka klinicznego. 
Hubert Trzebiński i Jagoda Szulc przez 
cały czas trwania treningu i zawodów 
udzielali porad. 
Była także muzyka myśliwska. Zawo-
dy uświetnił swoją obecnością Zespół 
Sygnalistów Myśliwskich „Złoty Róg”, 
działający przy ZO PZŁ w Bydgoszczy.

Nagrody, prezenty, puchary
Każda zawodniczka wchodząca na 
podium odebrała wyjątkowy, orygi-
nalny „puchar” – piękną rzeźbioną 
łopatę daniela. Diany zostały obda-
rowane mnóstwem prezentów i na-
gród. Skórzane torebki i portfele firmy 
Wittchen odebrały zwyciężczynie 
indywidualne w klasie mistrzow-
skiej, powszechnej i klasie C. Walizki 
firmy Wittchen to nagrody w klasyfi-
kacji zespołowej . A fundatorem tych 
nagród był gospodarz zawodów  
– Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy. 
Główna nagroda – dubeltówka śru-
towa Bock Antonio Zoli go expert 
to nagroda ufundowana przez Klub 
Dian PZŁ i Sklep Myśliwski Szóstak. Tak 
jak pozostałe nagrody ufundowane 
przez sponsorów była ona losowana 
przez uczestniczki zawodów.

Wyniki godne podziwu!
Najlepszą strzelająca drużyną zo-
stała już tradycyjnie trójka z Katowic – 
Ewa Kraska, Aleksandra Dzięcioł-Gę-
siarz, Alina Zakręta. Diany wystrzelały 
1181/1500 punktów. 
Drugie miejsce na podium z wyni-
kiem 1088 /1500 punktów wywalczy-
ła Bydgoszcz w składzie: Anna Arendt, 
Maria Oset i Jolanta Galikowska. 
Brązowy medal mistrzostw przy-
padł drużynie z Gdańska, w której 
znalazły się: Alicja Klejnotowska, Ka-
tarzyna Stefańska i Magdalena Fre-
ske-Pszczółkowska. Zdobyły one 
1038/1500 punktów.
Najlepszą kulą wykazała się drużyna  
z Bydgoszczy, uzyskując wynik 
513/600 punktów.
Najlepszy śrut wystrzelała drużyna  
z Katowic, z wynikiem 710/900 pkt.
W rywalizacji indywidualnej  
o tytuł mistrzyni PZŁ w klasie po-
wszechnej pierwsze miejsce zdo-
była Alicja Klejnotowska z Gdańska, 
uzyskując 411/500 punktów. Uzyskała 
ona jednocześnie klasę mistrzowską. 
Drugą lokatę z wynikiem o piętnaście 
punktów gorszym wywalczyła Anna 
Arendt z Bydgoszczy.
Najniższe miejsce na podium przypa-
dło Annie Jańczak z Chełma, z wyni-
kiem 369/500 pkt.
W klasie mistrzowskiej najlepiej 
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strzelającą okazała się Agata Łabenda 
ze Słupska, która zdobyła 439/500 pkt. 
Drugie miejsce z wynikiem 417/500 
pkt. – przypadło Ewie Piątkowskiej-
-Klimaszewskiej z Suwałk. Brązowy 
medal wywalczyła, uzyskując 411/500 
punktów Dominika Socha z Konina.
W pozostałych klasyfikacjach uzyska-
no następujące wyniki:
najlepszy zawodnik Lasów Pań-
stwowych – Maria Oset z Bydgosz-
czy, z wynikiem 389/500 punktów.
najlepszy zawodnik wśród rolni-
ków – Beata Heim z Piły z wynikiem 
361/500 punktów.
najlepszy zawodnik z wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego  

– Anna Arendt z Bydgoszczy z wyni-
kiem 396/500 punktów.
Indywidualnie najlepsza kula  
to Ewa Piątkowska-Klimaszewska, któ-
ra osiągnęła wynik 187/200 punktów.
Najlepszy śrut indywidualnie wy-
strzelała Agata Łabenda. Jej wynik  
to 275/300 punktów.

Zostaliśmy zauważeni!
Tradycyjnie już na imprezach organi-
zowanych w okręgu bydgoskim, go-
ści okręgowa telewizja „Pasja i łowy”. 
Tak było i tym razem. Zawitała także 
TVP Bydgoszcz. Zainteresowanych,  
a zapewniam, że jest na co popatrzeć, 
odsyłam na platformę YouTube  

oraz do „Zbliżeń”, programu TVP Byd-
goszcz.

Sukces ma wielu ojców!
Ojcami wspólnego sukcesu, czy-
li uśmiechniętych i szczęśliwych  
Dian podczas VII Mistrzostw PZŁ Dian  
w Strzelaniach Myśliwskich – Byd-
goszcz – Tuchola – Plaskosz byli nie-
wątpliwie hojni sponsorzy: ZG PZŁ, ZO 
PZŁ w Bydgoszczy, Klub Dian, Sklep My-
śliwski Szóstak, MaGum.pl, 4hunting.pl, 
Delta Optical Hunting and Shooting, 
Hubertech, INCORSA Broń Amunicja 
Akcesoria, Tamed Pl, Hornart, Pałac Po-
ledno, Fungopol Sp. J. Cis-Bankiewicz, 
Skórczewski, Mercedes-Benz Auto Fre-

lik, Rusznikarnia Warszawa, Kaliber.pl, 
SKLEP TANIEPOLOWANIE.PL, DzikaPa-
sja.pl, KAREX, Diana Pracownia Biżute-
rii Artystycznej i Galanterii Łowieckiej, 
Masarnia Dębowiec Wieslaw Żelaz-
kowski.
Szczególne podziękowania i wyrazy 
uznania należały się fantastycznym le-
śnikom, z dyrektorem Centrum Szkole-
nia Strzeleckiego Lasów Państwowych 
im. Jana Wendy, Mariuszem Woźnia-
kiem na czele.
W naszych wspomnieniach zostanie 
doskonała atmosfera, świetna organi-
zacja i przepyszne poczęstunki rodem 
z Borów Tucholskich – to jeden z wielu 
wpisów autorstwa zawodniczek. 

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=uqpKOzACVm0
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https://www.eurotargetshow.pl/pl


Ubrania myśliwskie fińskiej firmy Alaska są dostępne na naszym rynku od ponad pięciu lat. Tysiące sprzedanych zestawów skłoniły nas,  
by zaprezentować Wam nowości tego producenta na jesienno-zimowy sezon. A trzeba przyznać, że naprawdę jest z czego wybierać!

TEKST: MACIEJ PIENIĄŻEK
ZDJĘCIA: ALASKA

Na łowy w ciuchach prosto z Finlandii 

https://dolasu.pl/brand/7-alaska
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Ubrania Alaska sprzedaje na 
polskim rynku sklep myśliwski 
www.dolasu.pl - tam też mo-

gliśmy zapoznać się z nowościami. 
Dwa modele ubrań dla myśliwych 
firmy Alaska, czyli Superior i Extreme 
Lite, to modele, które towarzyszą nam 
od paru lat. W tym roku doczekały 
się kolejnej odsłony. Zmieniono krój, 
zastosowano wodoodporne suwaki, 
poprawiono membranę i wprowa-
dzono pare fajnych rozwiązań, które 
docenicie w łowisku. 
Ponieważ sklep www.dolasu.pl spe-
cjalizuje się w sprzedaży ubrań my-
śliwskich, od razu możemy dowie-
dzieć się, które ubrania sprzedają się 
najlepiej i w jakich wersjach. 
Alaska, w większości swoich mode-
li, oferuje albo klasyczną, myśliw-
ską zieleń, albo pikselowy kamu-
flaż BlindTech Invisible lub kamuflaż  
w połączeniu z jaskrawymi kolorami, 
dedykowanymi na polowania zbioro-
we. Jednym słowem, dla każdego coś 
miłego. 

Superior II, czyli całoroczne 
ubranie dla tych, którzy 
lubią ubierać się na cebulę
Styl myśliwskiego ubierania się na ce-
bulę rekomendujemy polskim Nem-
rodom od lat. To sposób sprawdzony 
w naprawdę zimnych łowiskach kra-

https://dolasu.pl/brand/7-alaska
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jów skandynawskich, gdzie wierzch-
nie ubranie jest stosunkowo cienkie, 
ale komfort termiczny w zależności 
od potrzeby zyskujemy, nakładając 
odpowiednią ilość warstw, takich jak 
bielizna polarowa, bielizna termalna, 
polar czy coraz bardziej popularne  
i oferowane przez sklep dolasu grzeją-
ce ubrania wykorzystujące technolo-
gię włókien węglowych Nordic Heat  
i zasilanych powerbankiem. 
Superior III to kurtka myśliwska  
i spodnie, które posiadają oczywiście 
wiatroszczelną i oddychającą mem-
branę, wodoodporne suwaki, regulo-
wany, ale stały kaptur, szczeliny wen-
tylacyjne – rzecz bardzo przydatną  
w cieplejsze dni. Do tego, co w fiń-
skich spodniach lubię najbardziej, to 
regulacja pasa na rzepy. Dwa, każ-
dy po jednym boku, sprawiają, że 
spodnie w pasie można dopasować 
w dużym zakresie. A po dobrej bie-
siadzie brzuch na pewno nie będzie 
uciskany, wystarczy poluzować rzepy. 
Jak dla mnie rewelacja! I rzecz nie-
zwykle istotna, bo polscy myśliwi są 
na tym punkcie wybitnie wyczuleni, 
materiał nie szeleści przy poruszaniu 
się. Oczywiście rogacza na 20 metrów 
raczej nie podejdziemy, ale to od gło-
śności materiału nie zależy… 
W ubraniu znajduje się sporo fajnych 
i funkcjonalnych rozwiązań, jak meta-

https://dolasu.pl/brand/7-alaska
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lowy haczyk w spodniach do zapięcia 
sznurówek buta, siatki w szczelinach 
wentylacyjnych, dobrze pomyśla-
ne, szerokie i głębokie kieszenie, któ-
rych łącznie w kurtce jest aż osiem!  
No i podszewka, zarówno w kurtce, 
jak i w spodniach, dobrze absorbuje 
pot i odprowadza go. 

Extreme Lite III  
kontra Superior II
Na pierwszy rzut oka oba zestawy 
niewiele się od siebie różnią. Podob-
ny, luźny i wygodny krój, równie cichy 
materiał, zbliżona funkcjonalność… 
Profilowane w spodniach kolana, 
dzięki czemu przy klękaniu, np. do 
patroszenia, nic się nie ciągnie. Ponie-
waż mi jest zwykle za ciepło, miałem 
wrażenie, że Extreme Lite lepiej oddy-
cha. Jak się okazało, jest to związane 
z zastosowaną membraną. Superior 
ma ją lepszą, trójwarstwową i mogą-
cą wytrzymać mocniejsze opady, ale 
jednocześnie wymiana powietrza jest 
ciut gorsza. Extreme Lite to ubranie 
dla aktywnie polujących. Kolorystyka 
Extreme Lite III daje nam do wyboru 
trzy podstawowe wersje, które mo-
żemy dowolnie mieszać. Klasyczna 
zieleń, BlindMax Blaze, czyli kamuflaż  
z pomarańczą – idealny na polowania 
zbiorowe – i BlindTech Invisible, czyli 
nowoczesny, pikselowy kamuflaż. 

W ubraniu myśliwskim Superior II 
mamy jeszcze więcej opcji. A do tego 
są tu dostępne również ubrania dla 
Dian, taliowane i dostępne zarówno 
w zieleni, jak i w kamuflażu. 
Wersje dla mężczyzn to również pik-
selowy BlindTech Invisible, klasyczny 
kamuflaż BlindTech Max HD, wersja  
w brązie oraz kurtka Blaze3D, także 
dedykowana na polowania zbiorowe. 
Jest więc w czym wybierać! 

Raptor, czyli lekko ocieplane 
ubrania dla aktywnie 
polujących
To nowość, która, lekko spóźniona, 
dwa tygodnie temu przyjechała do 
sklepu dolasu. Zestaw trochę inny 
niż pozostałe ubrania Alaski, bo lekko 
ocieplony. Do tej pory mieliśmy do 
czynienie z opisywanymi wcześniej 
dwoma modelami, które jak pisałem, 
stworzone były do ubierania się na 
cebulę albo z ubraniem Tundra, kla-
sycznym, ciepłym i grubym – ideal-
nym na zasiadkę. 
Tutaj Alaska zaproponowała wyjście 
pośrednie. Jest to tak zwany water-
repelent system, czyli ubranie, któ-
re wytrzyma lekki deszczyk i będzie 
świetnie oddychać, ale nie można  
o nim powiedzieć, że jest wodoodpor-
ne. Znajdziemy tu szereg ciekawych 
rozwiązań. Na przykład naprawdę  

https://dolasu.pl/brand/7-alaska
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solidny kaptur z fajnym i skutecznym 
systemem mocowania do kołnie-
rza oraz kamuflaż Blindtech Invisible, 
czyli znane piksele. Do tego pokrycie 
materiału folią APS, czyli system za-
pobiegający wchłanianiu wody i bru-
du, co nie tylko przy dużych opadach 
sprawia, że ubranie nie robi się cięż-
kie, ale również ułatwia czyszczenie  
z farby po patroszeniu. Dzięki temu, 
że kolorystyka jest utrzymana w zna-
nym kamuflażu BlindTech Invisible, 
mamy możliwość dobrania szeregu 
dodatków idealnie pasujących do 
Raptora. Czapki, koszulki, bielizna ter-
malna, polar czy rękawiczki w tym ka-
muflażu są bez problemu dostępne. 
Nam pozostaje zaprosić Was na Śląską 
do Piaseczna, gdzie wszystkie opisy-
wane ubrania myśliwskie można do-
tknąć, przymierzyć i oczywiście kupić. 
Więcej na www.dolasu.pl 

zobacz film

https://dolasu.pl/brand/7-alaska
https://youtu.be/jUw4-gHmTq0
http://www.dolasu.pl


https://www.kahles.at/en/hunt/products/riflescopes/?tx_kahlesproducts_riflescopes[riflescope]=33&tx_kahlesproducts_riflescopes[action]=show&tx_kahlesproducts_riflescopes[controller]=Riflescope&cHash=a7f26d1dff0408eee0137940c51dabef


Ponad 400 tys. lisów jest strzelanych każdego roku wg danych Niemieckiego Stowarzyszenia Łowieckiego.
Przez większość czasu strzelamy lisy niejako przy okazji, kiedy siedzimy na zwyżkach i ambonach, polując na jelenie lub dziki.  

Oczywiście, jeśli dysponujemy odpowiednim kalibrem...

TEKST I ZDJĘCIA: TEAM WINZ

Polowanie na lisy 

http://www.team-winz.eu
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W łowiskach, w których polu-
ję, strzelamy nie tylko lisy, 
ale również szopy i wydry. 

Kaliber musi być z jednej strony dość 
„delikatny”, z drugiej – skuteczny rów-
nież na dalsze odległości. 
Przez cały rok testowałem kombina-
cję Savage Hog Hunter 110 z lunetą 
Leupold VX 5 HD 3-15 * 56 oraz tłu-
mikiem ASE Utra SL5i w kalibrze 223 
Remington. Do tego trzy różne ro-
dzaje amunicji: Hornady Superfor-
mance Varmint w dwóch wariantach 
– V-Max 53gr i NTX 35gr oraz Frontier 
Spire Point 55gr. 

Najpierw strzelnica
Tradycyjnie przed wyjściem w łowi-
sko poszliśmy na strzelnicę przestrze-
lać broń. Taki kaliber daje dużą frajdę  
i prawie zero odrzutu. Do tego tłumik 
z odpowiednią kolbą i osiągnęliśmy 
dobre skupienie nawet przy dłuższych 
seriach. Nie było również widocznej 
różnicy przy zmianie amunicji. Tak więc 
mieliśmy broń do strzelania na odle-
głości do 200 metrów, gdzie mogliśmy 
korzystać z trzech rodzajów amunicji 
bez zmiany ustawień lunety. 

Z ojcowską dumą
Mój syn jako pierwszy miał szan-
sę strzelić młodego lisa. Wyjątkowo 
siedzieliśmy na zwyżce razem, więc 

http://www.team-winz.eu
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podekscytowany miałem możliwość 
zobaczyć całą sytuację. Klucząc po 
ścieżce, lis sznurował w naszym kie-
runku. Zerkałem to na niego, to na 
mojego syna, który prowadził lisa. 
Szepnąłem, żeby spróbował kniazie-
nie zająca, a może akurat lis stanie na 
moment. Udało się i ustawił się bo-
kiem. Wtedy mój syn lekko nacisnął 
spust i zwierzę przyjęło kulę. Kula Hor-
nady Superformance Varmint 53gr 
V-Max pokazała, co potrafi. 
Oczywiście nie mieliśmy zamiaru 
poddawać się pierwszemu wrażeniu. 
Strzelaliśmy na krótsze i dłuższe dy-
stanse do lisów, ale również do szo-
pów i nutrii. Niezależnie od tego, czy 
było to 50 czy 200 metrów, kula trafia-
ła w to miejsce, w które celowaliśmy. 

A teraz szopy
Potem zmieniliśmy amunicję na Su-
performance Varmint 35 Grain NTX 
firmy Hornady. Zewnętrznie dwa mo-
dele Varminta różniły się tylko kolorem 
polimerowego czubka. Ołowiana kula 
ma czerwony czubek, jej bezołowiana 
siostra ma kolor czerwono-brązowy. 
Jak poprzednio, strzelaliśmy z Sava-
ge’a na 100 metrów. Na lunecie mu-
sieliśmy przestawić bęben o dwa kliki, 
aby osiągnąć wymagane skupienie. 
Szopy są prawdziwym utrapieniem 
w jednym z dwóch naszych obwo-

http://www.team-winz.eu
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dów. Obiecaliśmy sobie kapelusze  
z szopa na festiwal w naszej wio-
sce, tak więc musieliśmy dotrzymać 
obietnicy. Podczas kilku podchodów 
udało się nam pozyskać parę szopów, 
strzelając na różnych dystansach. 
Luneta Leupolda dawała wyraźny  
i jasny obraz nawet podczas słabego 
oświetlenia. Tłumik spełnił swoją rolę, 
ponieważ w tym obwodzie rzadko 
polowaliśmy na dziki i nie chcieli-
śmy tam zbytnio hałasować. Strzela-
liśmy głównie na średnim i krótkim, 
50-metrowym dystansie, ale wydaje 
się nam, że przy dalszych strzelaniach 
kula sprawdzi się równie dobrze. 

Ostatni test
Pozostała nam ostatnia kula do prze-
testowania. Zapakowana w niepozor-
ne, wręcz „tanio wyglądające” opako-
wanie Frontier Spire Point 55 Grain. 
Ta marka jest bardziej znana wsród 
strzelców sportowych i wojska niż 
wśród myśliwych. 
Mogliśmy sobie darować kolejną wi-
zytę na strzelnicy, bo jak wspomnia-
łem, podczas pierwszej bytności prze-
testowaliśmy wszystkie kule i nie było 
prawie żadnej widocznej różnicy.
Jak wcześniej ustaliliśmy, mój syn za-
czął polowanie, wykorzystując nową 
amunicję. Siedząc na ambonie, zo-
baczył słabego byka w towarzystwie 

paru łań. Zapytał mnie SMS-em, czy 
może strzelać łanie. Odpowiedziałem, 
że naszym priorytetem są drapieżniki, 
a potem możemy strzelać łanie. 
Mając na uwadze doświadczenia  
z naszych polowań, zabrałem taki 
sam zestaw na polowanie na Węgry. 
Ze względów prawnych musiałem 
tylko zdemontować tłumik. Na Bał-
kanach udało mi się strzelić kilka sza-
kali. Każdy, kto próbował polowania 
na tego drapieżnika, wie, jak ciężko 
go podejść. Strzały były oddawane  
z odległości około 150 metrów i amu-
nicja nigdy mnie nie zawiodła. Ten, 
kto uważa, że ten kaliber jest dobry 
tylko na drapieżniki, jest w błędzie.  
Z powodzeniem strzelaliśmy gęsi, 
które były w zbyt dużej odległości, 
aby strzelać śrutem.

Podsumowanie
Jakie wnioski? Wykorzystując .223,  
strzelaliśmy do lisów, szopów, wron, 
gęsi, saren i szakali. Broń i amunicja 
świetnie się spisały. Jeśli miałbym 
wybierać, to moim faworytem jest 
Frontier Spire Point 55gr jako najbar-
dziej uniwersalny, Z kolei do strza-
łów na daleki dystans – z pewno-
ścią Superformance Varmint V-Max, 
 natomiast dla zwolenników amuni-
cji bezołowiowej pozostaje Horna-
dy NTX. 

http://www.team-winz.eu
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Trofeum łowieckie to odpowiednio spreparowana, niejadalna część ciała upolowanego zwierzęcia. To powód do myśliwskiej dumy i... źródło 
wielu wspomnień. Z naszymi trofeami łączą się bowiem wartości ponadmaterialne – osobiste przeżycia, przypominające radość z tropienia  

i podejścia zwierzyny, a czasami dylemat w chwili podejmowania decyzji o strzale i oczywiście satysfakcja z celnego strzału

TEKST: ALEKSANDRA SZULC
ZDJĘCIA: JAGODA SZULC

Drugie życie trofeów łowieckich, cz. 2 
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W poprzednim wydaniu „Gazety Ło-
wieckiej” opisałam wykorzystanie tro-
feów, czyli podarowanie im drugiego 
życia w biżuterii. Dziś pora na rozwi-
nięcie tematu bliskiego bardzo wielu 
myśliwym.

Oryginalne ozdoby 
Grandle jelenia, lisie kęsy, dzicze fajki 
i szable, bobrowe strugi i pióra pta-
ków łownych oprawione w srebro  
i złoto dodają uroku noszącym je bia-
łogłowom i stanowią bardzo orygi-
nalne ozdoby. Biżuteria jednak to nie 
wszystko!
Pokoje myśliwskie pełne są trofeów 
zdobiących ściany. Na ozdobnych 
deskach wiszą wieńce jeleni, danie-
li, parostki rogaczy, oręża dzików czy 
ślimy muflonów. Wieszamy nie tylko 
te medalowe, ale również te, których 
zdobycie wiązało się z emocjami, któ-
re kosztowały nas wiele trudu, często 
wielokrotnych pobytów w kniei. Wie-
le naszych trofeów staje się po prostu 
użytkowymi. 

Nie ma dwóch takich samych 
Ozdobą gabinetów są meble tworzo-
ne z poroży jeleni, łopat danieli czy 
parostków rogaczy. Najczęściej są to 
fotele, krzesła, sofy, stoły, stoliki. Fotele 
z tyk jelenia z siedziskiem obitym skó-
rą daniela i przyozdobione okazałymi 

łopatami zawsze zachwycają orygi-
nalnością i praktycznością. 
Stojące lampy, kinkiety i żyrandole 
(nierzadko ważące kilkadziesiąt, a na-
wet kilkaset kilogramów) zdobią nie 
tylko pomieszczenia mieszkalne, ale 
także kościoły, kaplice, muzea.
Kinkiety z łopatami daniela, w któ-
rych wyrzeźbiono scenki myśliwskie, 
często przypominają o naszych prze-
życiach w łowiskach. 
Poroża wykorzystujemy także do 
tworzenia mniejszych przedmiotów 
użytkowych: zegarów, świeczników, 
pater. Noże z rękojeścią z poroża są  
w posiadaniu większości myśliwych. 
W niejednym myśliwskim domu uży-
wa się sztućców, całych kompletów  
(największym producentem w Polsce 
jest Kopromed), gdzie rękojeści łyżek, 
noży i widelców oprawione są w wy-
brane kawałki poroża jelenia.

Od myśliwego dla myśliwych
Szczególne miejsce w moim sercu 
zajmuje wyjątkowy prezent – pasto-
rał, który dostałam od kolegi myśli-
wego. Śp. Józek Staszewski, członek 
KŁ 223 Kos w Bydgoszczy, z trofe-
ów upolowanych przez siebie zwie-
rząt robił różne, przydatne myśliwym 
przedmioty. Wielu z nas obdarował 
pastorałami, laskami, nożami, przy-
pinkami do kapeluszy. Mówił, że po-
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roże odzwierciedla ducha zwierzęcia 
i pamięć o nich i o nim ma zostać  
z nami. Z tymi, którym podarował 
małe dzieła sztuki. 
Poroże jeleniowatych to wdzięcz-
ny materiał dla rzeźbiarzy. W róży 
tyki jelenia artyści potrafią wyrzeźbić  
św. Huberta, mityczną boginię ło-
wów Dianę czy postacie zwierząt, 
na które polujemy. Także w materii 
sakralnej wykorzystuje się lichtarze, 
krzyże zrobione z parostków rogaczy. 
Nasze trofea stanowią szczególny 
rodzaj myśliwskiej sztuki użytkowej. 
Jesteśmy z nimi emocjonalnie zwią-
zani, wspominamy pobyt w lesie, pa-
trząc na nie i podziwiając, gdy zdobią 
nasze wnętrza lub kiedy służą nam  
w codziennym życiu.
W kolejnym wydaniu „Gazety Łowiec-
kiej” napiszę o trofeach myśliwskich  
i ich roli w tworzeniu przyrodniczych 
kolekcji muzealnych. 
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SŁAWOMIR  
PAWLIKOWSKI

felieton

Jestem daleki od wchodzenia z łowiectwem do polityki,  
ale skoro polityka zaczyna zajmować się łowiectwem,  

wyzwala to u mnie szczerą i ostrą reakcję. A jej owocem  
jest felieton, do którego lektury serdecznie Was zapraszam...

„Dobrej zmiany”  
ciąg dalszy... 

Nie raz, i nie dwa pisałem 
na temat zmian w pol-
skim łowiectwie oraz  

w przepisach prawnych regulujących 
ten temat. Dzisiaj zaniepokoiła mnie 
sytuacja, niedotycząca co prawda sa-
mego łowiectwa, ale branży jakby 
pokrewnej... 

Kto to wymyślił?
Patrząc na sprawę obiektywnie, to za-
równo my myśliwi, jak i hodowcy by-
dła czy zwierząt futerkowych mamy 
na celu wyhodowanie pewnej ilości 
zwierząt, które później zostaną zabite  
i spożytkowane w różny sposób. Tak to 
można określić w skrócie. W takim sa-
mym skrócie – w Sejmie RP wprowadza 
się ustawę zakazującą działalności ferm 
futrzarskich oraz hodowli bydła, owiec 
i drobiu do tzw. uboju rytualnego, tzw. 
„Piątkę dla zwierząt”. I jedyna branża, 
która w dobie ASF nie jest zagrożona, 
za chwilę padnie przez pomysł, jaki 
zapewne wyszedł z głowy jedynego  
i nieomylnego prezesa rządzącej par-
tii, która tylko przez pomyłkę nazywa-
na jest prawicową. 

Na prawo czy na lewo?
Zacznijmy więc może od... początku. 
Partia PiS, która według jej prezesa 
Jarosława Kaczyńskiego jest podob-
no partią prawicową, od samego 

początku realizuje typowo lewico-
wy program. Najpierw kupowanie 
wyborców ich własnymi pieniędz-
mi, później wprowadzanie kolej-
nych podatków mających zaspokoić  
w pewien sposób potrzeby budże-
tu, który musi wytrzymać rozdaw-
nictwo wszelkiego rodzaju „plusów”. 
Teraz PiS, chcąc się przypodobać le-
wicy (bo pewnie za chwilę na dobre 
straci koalicjantów od Ziobry i Gowi-
na), próbuje po raz kolejny wprowa-
dzić jedną z doktryn lewicowej ide-
ologii, czyli „zwierzę jest ważniejsze 
od człowieka”. 
Humanizacja zwierząt wśród środo-
wisk lewicowych mnie nie dziwi, bo 
to jest przypisane do tej ideologii, 
lecz partia uważająca się za prawico-
wą, która, stojąc ręka w rękę z Kościo-
łem Katolickim, próbuje wchodzić  
w retorykę z drugiej strony barykady? 
Jeden z polskich polityków, prezes 
partii Wolność, Janusz Korwin Mik-
ke, określił dość dobitnie charakter 
partii rządzącej, określając ją jako „le-
wicę z krzyżem w zębach”. Może to 
dość ostro powiedziane, ale czy nie 
prawdziwe? Nie znam żadnej prawico-
wej cechy partii PiS poza współpracą  
z hierarchami Kościoła Katolickiego. Na-
tomiast wszelkie dotychczasowe, wpro-
wadzane przez PiS ustawy, rozporządze-
nia itp., miały charakter stricte lewicowy. 
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Polityka i łowiectwo
Pewnie zapytacie, jak to się ma do ło-
wiectwa? Otóż, patrząc na efekty pra-
cy w Sejmie, nietrudno się domyślić, 
że prezes Kaczyński po wyborach za-
czyna realizować swój program. Jak 
wszyscy wiemy, dla prezesa jego kot 
jest ważniejszy od obywateli RP. Po-
nadto prezes pokazał już w przeszłości 
(na przykładzie PZPN), że wszelkie or-
ganizacje, w których mieli do tej pory 
coś do powiedzenia jego polityczni 
przeciwnicy, muszą zostać zniszczo-
ne. Z pewnymi organizacjami mu się 
nie udało, próbuje więc „od zakrystii” 
dobrać się do innych. 
Moim zdaniem likwidacja ferm fu-
trzarskich, firm zajmujących się tre-
surą zwierząt do pokazów czy ho-
dowli zwierząt do uboju rytualnego 
to dopiero preludium tego, co jest  
w dalszych planach... 
Uważam, że jak kiedyś sugerował po-
seł Konfederacji Dobromir Sośnierz, 
następnym krokiem będą zmiany  
w ustawie o broni i amunicji. Skąd 
takie przypuszczenia? Otóż, jak  
w przypadku obecnych zmian, o któ-
rych pisałem wcześniej, manipulanci  
z Nowogrodzkiej siedzą od dłuższe-
go czasu i coś knują przy ustawie  
o broni i amunicji. I co ważne, robią to 
po cichu, twierdząc, że nic nie robią.  
W przypadku omawianej w tym felie-

tonie  ustawy też tak było. Dwa lata 
temu pojawił się jakiś głos, później 
sprawa na chwilę ucichła, no bo przed 
wyborami mogłaby zaszkodzić! 
A teraz wróciła! 
Co może stać się z ustawą o bro-
ni i amunicji? Jak wiadomo z historii, 
wszystkie rządy o charakterze lewi-
cowym zawsze dążyły do utrudnie-
nia obywatelom dostępu do broni. 
Nie inaczej jest z rządem PiS. Jaka jest 
tego przyczyna? Rządy lewicy zawsze 
kończyły się klęską. Jak nie militarną, 
to gospodarczą. Tym razem pchanie 
kraju ku ruinie też mogłoby się skoń-
czyć tragicznie, więc lepiej, jak oby-
watele są rozbrojeni. To taka lewico-
wa retoryka. Potem jak prezesowi się 
coś znowu przypomni, że na przykład 
myśliwi stanowią zagrożenie dla jego 
kota, lub chcąc przed jakimiś wybora-
mi przypodobać się lewicowym „eko-
siom” i podnieść słupki sondażowe, 
stwierdzi, że zdelegalizuje łowiectwo 
w Polsce. Patrząc na to, co się dzieje 
w Sejmie, myślę, że do tego właśnie 
to zmierza. 

Nikt się nie sprzeciwi…
Kiedyś miałem okazję rozmawiać  
z jednym z polujących posłów PiS 
(nazwiska nie podaję na wypadek 
zemsty prezesa). Poseł ów zapyta-
ny, dlaczego wprowadzono takie złe 

zmiany w Prawie Łowieckim, i to gło-
sami niektórych myśliwych w Sejmie, 
powiedział wprost, iż w PiS-ie jest 
taka dyscyplina, że nikt nie może się 
sprzeciwić prezesowi. W przeciwnym 
razie... żegna się z partią. 
W dawnych czasach, kiedy ludzie mieli 
taką cechę charakteru jak honor i moc 
swoich przekonań, pewnie większość 
myśliwych w imię honoru odeszłaby 
z partii, która próbuje zniszczyć to, co 
nasi przodkowie tworzyli przez setki 
lat. Oczywiście, wiele zmian przyda-
łoby się w naszym łowiectwie, tylko 
dziwnym zrządzeniem losu teraz są 
to zmiany wcale nie tego, co trzeba. 

Coraz bliżej Chin
Wracając do wcześniejszych zmian, 
o których wspomniałem. Typową le-
wacką przywarą jest wprowadzanie 
aktów prawnych, odbierających ro-
dzicom prawa do własnego, zgodne-
go ze swoimi przekonaniami, wycho-
wania swoich dzieci. To w państwach 
takich jak ZSRR, czy hitlerowskie 
Niemcy (NSDAP była partią lewico-
wą) zabierano dzieci rodzicom i wy-
chowywano je zgodnie z zaleceniami 
jednej i nieomylnej partii. 
Dwa lata temu prowadziłem prelek-
cję w jednej z małopolskich szkół  
i jako człowiek wierzący byłem zde-
gustowany tym, jakie kanony PiS 

wprowadził za czasów swoich rzą-
dów. Dla mnie – podkreślam – osoby 
wierzącej, modlitwy przed każdą lek-
cją to po prostu profanacja. Czy ktoś 
pytał rodziców tych dzieci, czy chcą, 
aby ich dzieci klepały bez namysłu  
i zrozumienia „zdrowaśki” przed lek-
cją biologii, chemii czy matematyki? 
Szczerze mówiąc, takie praktyki bar-
dziej mi przypominają lekcje z Chin, 
gdzie modlono się kiedyś do Mao niż 
normalny, wolny kraj. 
Nie jestem też zwolennikiem ustaw 
antyaborcyjnych, ale skoro z jed-
nej strony nie do końca zgodnie  
z prawem kościelnym pozwala się na 
aborcję, a zakazuje zabijania norek na 
futra, to chyba już jest jakieś rozdwo-
jenie jaźni? 

ASF i inne sprawy
Wcześniej wspomniałem o jeszcze 
jednym problemie, z którym rządzą-
cy nie potrafią sobie od kilku lat pora-
dzić. Chodzi o ASF. Najpierw była jedna 
wersja „wojny z ASF”, później druga. Co 
przychodził nowy minister rolnictwa, 
to miał nowe pomysły. Od tego czasu 
oprócz wiecznie zmieniających się pro-
cedur odstrzałów dzików, wprowadza-
nia coraz większych utrudnień i finalnie 
spadku opłacalności hodowli dzików 
(niskie ceny skupu, odstrzały sanitarne) 
nic się na lepsze nie zmieniło. 
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W debacie sejmowej z dnia 17 wrze-
śnia bieżącego roku, bardzo spodo-
bało mi się wystąpienie posła Konfe-
deracji, Dobromira Sośnierza. Zadał 
on, trochę w żartobliwym stylu, po-
słom lewicy, ale także autorom tego 
opisywanego przeze mnie „cudow-
nego pomysłu” jedno pytanie: „Czy 
planujecie przyznać prawa wybor-
cze zwierzętom?”. 
Myślę, że do takich absurdów nie doj-
dzie, ale prędzej obawiam się ode-
brania podstawowych praw wolno-
ściowych normalnym obywatelom. 
Z obiecywanych zmian, które miały 
przynieść same korzyści łowiectwu, 
PiS nie wprowadził o nic. Obiecywa-
na dekomunizacja w szeregach PZŁ, 
tylko w pewnym stopniu została zre-
alizowana. Zamiast tego powraca się 
do praktyk z czasów PRL. Widać ko-
muś chyba z ekipy rządzącej tęskno 
za tymi czasami? Podział terytorial-
ny na stare okręgi łowieckie, będą-
ce odpowiednikami województw 
wprowadzonych podziałem admini-
stracyjnym w 1975 roku, też jest re-
liktem z czasów PRL. Dlaczego nikt 
tego do tej pory nie skorygował? 
Niektóre okręgi znajdują się w no-
wym podziale administracyjnym na 
terenie trzech różnych województw. 
Zapewne nie ułatwia to działania sa-
mym pracownikom PZŁ? Czy przy 

okazji pewnych zmian, które mają 
być wprowadzone w 2021 roku, nie 
można by tego skorygować i stwo-
rzyć nowy podział okręgów łowiec-
kich, według aktualnego podziału 
administracyjnego? 
Pewnie znalazłbym więcej takich 
bubli, ale na razie moje pokorne ży-
czenia niczego nie zmienią. Dopóki 
nie zmieni się ekipa, która stanowi  
w Polsce prawo.

Miejmy nadzieję…
W chwili, kiedy kończę pisać ten ar-
tykuł, głosami PiS, PO i Lewicy, prze-
głosowano tzw. „Piątkę dla zwierząt”. 
Przeciwni byli tylko posłowie Konfe-
deracji, Solidarnej Polski i PSL. 
Na przyszłość, jeśli chcemy, żeby na-
sze łowiectwo przetrwało, głosujmy 
na tych, którzy nas popierają. Miejmy 
tylko nadzieję, że doczekamy jeszcze 
takich czasów, kiedy wszystko będzie 
działało według normalnych reguł.  
A nie takich, w których ludzie mogą 
być bezdomni i spać w kartonach 
po telewizorach, a pies musi mieć 
zapewnione w kojcu 9 metrów kwa-
dratowych. Oby kiedyś było u nas 
tak, jak w wielu krajach na świecie, 
gdzie łowiectwo i myśliwi są szano-
wani przez społeczeństwo i rządzą-
cych! 
Darz Bór! 

http://www.charyzmat.pl


To już pewne! Zespół organizacyjny Euro Target Show potwierdził, że targi myślistwa, strzelectwa i survivalu  
odbędą się 26-28 marca 2021 roku w Poznaniu!

TEKST I ZDJĘCIA: GAZETA ŁOWIECKA

Euro Target Show 2021: jedziemy do Poznania! 
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Oczywiście taka przygotowana 
z rozmachem impreza może 
odbyć się tylko w jednym 

miejscu w stolicy Wielkopolski, czyli 
na terenie Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich! 

Kierunek: Poznań
Euro Target Show to obecnie najważ-
niejsze w Polsce trzydniowe wydarze-
nie dla licznej branży łowieckiej, strze-
leckiej oraz survivalowej. Pod jedną 
marką łączy ono targi KNIEJE, Survival 
Force Expo oraz ShootingPro. 
Jak podkreślają organizatorzy, Euro 
Target Show to lata doświadczeń, 
dynamicznie budowanych relacji 
biznesowych, oraz niekwestionowa-
nej, mocnej pozycji na rynku. Am-
bicją gospodarzy targów jest stwo-
rzenie największego wydarzenia 
wystawienniczego, poświęconego 
branży myśliwskiej, strzeleckiej i survi-
valowej w Polsce.
Dlatego „Gazeta Łowiecka” już teraz,  
w ostatnim kwartale 2020 roku, ser-
decznie zachęca, by mimo niepewno-
ści związanej z pandemią koronawiru-
sa rezerwować sobie czas w terminie 
26-28 marca 2021 roku i wpisać Euro 
Target Show do swojego prywatne-
go kalendarza najważniejszych wy-
darzeń 2021 roku. Naprawdę warto!
Więcej na www.eurotargetshow.pl 

http://www.eurotargetshow.pl
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Zestaw Tundra  ZIMA

Ocieplany zestaw jesienno-zimowy składający się z kurtki z kapturem  
i spodni z szelkami. 
• Wodoodporna i wiatroszczelna membrana Rain-Stop®
• Lekkie ocieplenie włóknami SuperLoft
• Hi-Dry™ chroniące materiał przed nasiąkaniem wodą i brudem
• Szereg pojemnych i funkcjonalnych kieszeni
• Stały kaptur z usztywnionym daszkiem   
• Cichy, nieszeleszczący przy poruszaniu się materiał
• Dwustronny, główny suwak
• Zapinane na suwak szczeliny wentylacyjne pod pachami
• Produkowane rozmiary: S-4XL
Szczegółowa tabela rozmiarów zestawu Tundra 
na naszej stronie internetowej www.dolasu.pl

Cena
zestawu

1499 zł

Cena
zestawu

1399 zł

Cena
zestawu

1499 zł

Cena
zestawu

1499 zł

ZESTAW 
TUNDRA BLINDMAX BLAZE

ZESTAW 
TUNDRA BROWN

ZESTAW 
TUNDRA BLINDMAX HD

ZESTAW 
TUNDRA BLINDMAX SNOW

Sklep internetowy www.DoLasu.pl   Salon Myśliwski DoLasu czynny: poniedziałek-piątek 9:00-17:00    tel: 22 42 82 888, 600 300 904    email: dolasu@dolasu.pl

http://dolasu.pl
mailto:dolasu%40dolasu.pl?subject=
https://dolasu.pl/brand/7-alaska


Pandemia, epidemia i... zwykła głupota 

NA ZATROPIU    
      felieton Gamrata

Gdy Gamrat pisał ostatni raz, wirus COVID-19 był jeszcze we Włoszech, a na zachodzie Polski rozwijała się epidemia ASF. Dziwna to epidemia, 
bo po początkowych upadkach i zagładzie dziczej braci w kilku obwodach, jakby straciła rozmach. W czerwonej strefie strzelono ponad  

2000 dzików i żaden nie był zarażony. Ale nacisk na eksterminację moich pobratymców jest niesamowity…
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sprzedaż naszej siedziby. To sobie 
tak Gamrat pomyślał, ze może rze-
czywiście czas skończyć ze Związ-
kiem, skoro najwięksi bonzowie 
nie rozumieją, co to znaczy trady-
cja i siedziba w tym samym miej-
scu od stu lat. I to w jakim miej-
scu! Zaprzyjaźniony Kanec, jak  
o tym usłyszał, to spojrzał na Gam-
rata i powiedział z nieukrywaną iro-
nią w głosie: – Nie obraź się Gamrat, 
dziczy brachu, ale coś mi się wyda-
je, że Niemcy nie bez powodu mają 
określenie „Polnische Wirtschaft”.  
A u nas, na południowej stronie 
Tatr chyba nie bez kozery coraz 
częściej na wiejskich głupków mó-
wimy „głupi jak Polak”.

Tylko wstyd...
Cóż miał Gamrat zrobić na takie dic-
tum? Pozostało łeb spuścić i rzucić 
między fajkami: – Oj, Kanec, wiesz, że 
zawsze się jakiś mądry inaczej znajdzie. 
Ale nasza myśliwska brać w swej ma-
sie to niegłupie i fajne chłopaki. 
Kanec popatrzył ironicznie, zakręcił 
chwostem i pomaszerował za Poprad, 
rzucając spode łba: – Jak przejrzysz na 
oczy, to zapraszam na „Tatrzański czaj”.
I tyle go widziałem. Wkurzył mnie nie-
licho, więc na razie za Poprad się nie 
wybieram. A Kanec podobno wszem 
i wobec tam opowiada, jak to polskie 
myśliwe, usta mając pełne tradycji,  
za kilka marnych milionów chcą tę tra-
dycję opylić. 

GAMRAT

Tamtejszy wojewoda wydał za-
rządzenie, w którym określił od-
strzał sanitarny na bardzo wy-

sokim poziomie. Razem z odstrzałem 
w ramach Planu Łowieckiego jest to 
prawie 200 procent ubiegłorocznego 
odstrzału, który też mały nie był. Nie 
wchodząc w szczegóły, epidemia ASF 
skończy się pewnie tym, że na kilka 
lat dziczy narodek mocno się skurczy, 
ale przetrwa... 

Zakręcony kurek
Ale czy przetrwają ją kola łowiec-
kie? O, to już inna sprawa. Założę się,  
że sporo z nich padnie. Polska wete-
rynaria robi bowiem wszystko, by tak 
się stało. Pomysł, by za odstrzał dzi-
ków płacić myśliwym a nie kołom, 
oznacza, iż pozbawia się te koła do-
chodów. Do dnia dzisiejszego koła na 
zachodzie nie wiedzą, czy będą mo-
gły organizować polowania zbiorowe,  
a więc czy będą dewizówki, które 
przecież dla wielu z nich są mocną 
pozycją w budżecie. A czas podpisy-
wania umów już minął!

Niech płacą!
Z drugiej strony rosną ceny pło-
dów rolnych, a wraz z nimi szkody.  
A w tym roku na zachodzie nałożyła się  
na to jeszcze pandemia COVID-19,  
która w czasie zasiewów uziemiła 

sporo myśliwych w domach. A i teraz 
sporo starszych kolegów boi się wy-
jechać w łowisko, bo a nuż, widelec…
Izby rolnicze mają dla rolników tyl-
ko jedno przesłanie: „wyduszajcie jak 
najwięcej z myśliwych, niech płacą”.  
W tym roku doszedł jeszcze jeden 
motyw - państwo opóźnia się z wy-
płatami dotacji unijnych i odszkodo-
wań suszowych i część rolników na 
przednówku traciła płynność finan-
sową. Więc tym mocniej dusiła myśli-
wych. 

Oddadzą obwody?
Nikt nie myśli o tym, że ten kij ma 
dwa końce. Coraz częściej słyszy się 
po tamtejszych kniejach, jak koła po-
ważnie rozważają oddawanie czę-
ści obwodów. Czym to się skończy? 
Gamrat usłyszał od jednego z nota-
bli Nowego Światu, który przyjechał 
w nasze galicyjskie bory, że w koryta-
rzach centrali, niczym widmo komu-
nizmu po Europie, krąży pytanie: „Czy 
Związek przetrwa do swoich setnych 
urodzin?”.

W głowie się nie mieści!
A propos Nowego Światu. Wyczytał 
ci Gamrat w takim całkiem niezłym 
portalu Wildmen, że paru łowieckich 
„biznesmenów” – z nowym Łow-
czym Krajowym na czele – rozważa 
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Na wstępie muszę podkreślić, że tekst, który trafia teraz w Wasze ręce, napisałem już w kwietniu,  
czyli niemal na samym początku „epoki koronawirusa”. Zapraszam do lektury...

TEKST I ZDJĘCIA: HAGGIS HUNTER

Polowanie w czasach zarazy 
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COVID-19 jest dla mnie pewnym 
katalizatorem zmian. Dałem 
się zaskoczyć koronawirusowi 

dwukrotnie. Raz przez nawrócone-
go weganina, drugi raz przez wilki.  
A było to tak…

Dziwna rozmowa
Pierwszej soboty po ogłoszeniu epi-
demii w Polsce dało się zaobserwo-
wać niezły „nalot” na sklepy spożyw-
cze. Osobiście podziwiałem scenę, jak 
pewna pani dokonywała zakupów,  
a pan nosił siatki do tico tak długo, jak 
wystarczyło miejsca w bagażniku i na 
tylnym siedzeniu. Obserwując tę sce-
nę, uśmiechałem się pod nosem, bo  
w końcu sezonu polowań mam za-
wsze pełne zamrażarki. Moje przemy-
ślenie przerwał nagle telefon z nie-
znanego numeru. 
– Halo… czy rozmawiam z Haggi-
sem… 
– Tak, a kto mówi? 
– Maciej T. 
Szukam szybko w pamięci niczym  
w Googlach, ale bez rezultatu...
– Przepraszam, ale mam słabą pamięć 
do nazwisk i nie kojarzę pana…
– Słuchaj, Haggis... (zwraca się do 
mnie po imieniu, więc zakładam, że 
kiedyś tak się do siebie zwracaliśmy). 
Razem studiowaliśmy, Haggisku...
(Z uwagi na to, że byłem na czterech 
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uczelniach w Polsce i zagranicą, ni-
czego mi to wyznanie nie ułatwia).
– Tak, a na jakim uniwerku?
– Serio pytasz, Haggis? Razem prawo 
studiowaliśmy, grupa 6, studia dzien-
ne! 
– Tak, faktycznie teraz pana kojarzę, 
jak mogę pomóc? 
(Swoją drogą nie widzieliśmy się  
15 lat i nigdy za sobą nie przepadali-
śmy, więc pewnie jeśli dzwoni, to ma 
jakiś interes).
– No to słucham pana… 
– Drogi Hagigisku, no co tam u Ciebie? 
Jak się masz, jaką aplikację robiłeś? 
Bo wiesz… Czy ja dobrze pamiętam,  
że jesteś myśliwym? 
– Proszę pana, nie rozumiem, po  
15 latach dzwoni pan do mnie spytać 
się, czy jestem myśliwym? Serio? 
– Słuchaj, no wiesz… Bo ja chciałem 
się zapytać, czy… mógłbym u Cie-
bie kupić trochę mięsa…. Zapłacę.  
I to dobrze! (Nie wierzę, gość, który na 
studiach przeszedł publicznie na we-
gańską dietę, z czym się powszechnie 
obnosił, prosi mnie o mięso! O nie, 
tego nie mogę tak po prostu zosta-
wić. Na takiej osobie muszę się „wyź-
lić”. Należy mu się, bo zawsze jak na 
studiach spóźniałem się na domów-
kę, to odpalał w moją stronę swoje 
głupie teksty w stylu: „Co, namordo-
wałeś się dziś? Ręki Ci nie podam, bo 

pewnie cała jeszcze we krwi”. A więc 
zemsta!.
– Tak, sprzedam, nie ma problemu. 
Ile chcesz? Wolisz dzika czy jelenia?  
A może od razu gotowy rumsztyk czy 
zrazy?
– Uff… Wiesz, cokolwiek.
– Super, to wpadnij dziś do mnie i so-
bie coś wybierzesz. Tylko wiesz, jak 
myśliwy daje komuś mięso, to takie 
oświadczanie trzeba podpisać, że to 
na użytek własny. Wyślij mi SMS-a lub 
maila, to je Ci zaraz podeślę. 
– Super! Podjadę dziś. Mieszkasz tam, 
gdzie dawniej? Moja żona robi super-
dżemy, to wezmę kilka... 
– OK, to czekam na Twoje namiary…

Zemsta myśliwego
No i wysłałem mu oświadczenie po-
niższej treści.
 „Ja, niżej podpisany Michał T., oświad-
czam, że niniejszym składam samo-
krytykę. Większość mojego życia nie 
jadłem mięsa, ponieważ jak kretyn 
dałem się nabrać propagandzie we-
gańskiej. Do tego stopnia, że byłem 
fanatykiem, totalnie zaślepionym na 
piękno polowania i jego społecz-
ną doniosłość. Jako zadośćuczynie-
nie składam darowiznę w wysokości  
100 zł na rzecz PZŁ. Jednocześnie, 
wyrażam zgodę na publikacje niniej-
szego oświadczenia we wszelkich 
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mediach razem z moim wizerunkiem 
utrwalonym w formie zdjęcia, przed-
stawiającym mnie w lesie z dzidą  
w ręku ubranego w skórzane gacie  
z bobra o numer za małe”. 
Fajne oświadczenie, co? Niestety, na 
kolegę czekam do dziś. Żałuję jednak 
tych superdżemów, jakie miałem do-
stać od jego żony... 

Haggis kontra wilki
To jeden aspekt polowania w do-
bie pandemii, a teraz kolej na drugi. 
Z uwagi na to, że nikt nie chce się 
ze mną spotykać, żyję na wygnaniu 
wraz z całą rodziną w leśniczówce. 
Dzięki czemu poluję więcej niż zwy-
kle. „Grzejemy” tylko do lisów i dzi-
ków, więc wypada mi częściej raczyć 
się pięknem natury. Wczoraj jednak 
polowanie przyjęło zgoła inny ob-
rót. Wybrałem się na łowy w miejsce,  
w którym już dawno nie byłem. Nie-
gdyś polowałem tam z profesorem 
Arminem von T. Do dziś mam przed 
oczami, jak Armin raczy ołowiem sar-
nę oparty o balot słomy, a na sekun-
dę przed strzałem szepcze: „Czuję się, 
jakbym był w plutonie egzekucyjnym”. 
Miejsce to jest mało dostępne, zazwy-
czaj polowałem schowany za pozo-
stawionym balotem. Ten jednak po 
latach całkowicie się rozpadł i przestał 
dawać odpowiednią osłonę. Z uwagi 
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na to, że lubię to miejsce, przeniosłem 
tam ambonę mającą iść do rozbiórki. 
Skróciłem nogi, zrobiłem nowy dach, 
wzmocniłem i jeszcze mi posłuży. 
Tak więc dotarłem na miejsce i ob-
serwuję. Widoczność super, księżyc 
już góruje, a słonce dopiero zachodzi. 
Świat powoli zaczyna tracić barwy  
i robi się szary. W łowisku zapanowała 
totalna cisza. Nagle spostrzegam lisa 
idącego miedzą przy granicy z lasem. 
„Grzeję...”. Raczej dostał, choć nie padł  
w ogniu i wycofał się do lasu. Podczas 
przeładowania broni spostrzegłem 
jakiś ruch na lewo. Bez lornetki już nie 
widzę, więc podnoszę do oka Kahles 
Helię i moje oczy spoglądają prosto 
na… sam nie wiem… To wilk! Wi-
działem ich tropy, widziałem szkielety 
danieli i jeleni, ale nigdy na żywo! Po 
chwili dwa kolejne wychodzą na pole 
i idą wprost na mnie. Przyznaję, ciarki 
mi przeszły po plecach. Cały czas ob-
serwuję, zatrzymują się na 30 metrów 
przed amboną siadają i się rozglądają. 
Pewnie myślą: „co to za huk w okolicy, 
kto śmie polować bez naszej zgody?”. 
Przyznam, że sytuacja mnie tak za-
skoczyła, że nie wiedziałem co robić. 
Czy one mogą być dla mnie niebez-
pieczne? Dobrze, że jest ta ambona, 
bo jakbym siedział za balotem, to 
byśmy na siebie chyba wpadli. Wilki 
nie dały mi czasu do namysłu. Wsta-

ły, lekko zmieniły kierunek i ruszyły 
wprost na moje auto, które zostawi-
łem w krzakach 100 metrow za mną. 
Hmm… Jak je stracę z oczu i potem 
będę miał iść do auta, to będzie, de-
likatnie mówiąc, pewien dyskomfort. 
Pierwsze do głowy mi przychodzi 
zagwizdać, na co wilki reagują pod-
niesioną głową i zatrzymaniem. Wte-
dy przychodzi oświecenie – muszę 
im zrobić zdjęcie, bo mi koledzy nie 
uwierzą! Motam się na ambonie, wal-
czę z zamkiem. Gdzie ten cholerny te-
lefon? Niestety, bo gdy robiłem zdję-
cie, uruchomiła się również lampa, co 
spowodowało, że wilki zawróciły do 
lasu, ale w żadnym wypadku nie ucie-
kały. Po prostu odeszły, bo ktoś im  
w polowaniu przeszkadzał. Ostatecz-
nie udało mi się zrobić jeszcze kilka 
zdjęć i film, ale wszystko w tragicznej 
jakości. 
Po powrocie do domu, zadzwoniłem 
do kolegów po strzelbie, aby podzie-
lić się moim dzisiejszym spotkaniem 
z konkurencją w łowisku. Jednogło-
śnie stwierdziliśmy, że z odstrzałem 
tych szkodników przyjdzie nam cze-
kać do pierwszej tragedii. Tak długo, 
jak wilki nie rozszarpią dziecka wraca-
jącego ze szkoły do domu, tak długo 
minister nie zdobędzie się na odwa-
gę, aby wpisać wilki na listę zwierząt 
łownych. Szkoda, no ale wiadomo, 
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póki co jesteśmy zobligowani do czu-
łego dokarmiania wilka. Swoją drogą 
po czasie pojawiły się pytania, czy ze 
strony wilków mogło mnie spotkać 
coś niedobrego? Czy mogły wpaść 
na pomysł, aby zapolować na Hag-
gisa? W sumie było 3 do 1? Czy ma-
jąc Tikkę T3 w kalibrze .308 z pięcio-
ma nabojami w magazynku, dałbym 
radę się obronić? Ciekawe…

Czas podsumowań
Zakończył się sezon, więc pora na 
podsumowania. Rok obrachunkowy 
został zamknięty w sposób następu-
jący: dwa byki, jedna łania, dwa cie-
laki, dzików sztuk 4, trzy kozły, jedna 
koza plus dwa koźlaki. Do tego pięć 
kaczek oraz pewna ilość lisów. Pudeł 
zaliczyłem trzy, dwa do dzika i raz do 
lisa. To wszystko na polowaniu indy-
widualnym, zbiorowo miałem tylko 
jedną okazję do strzału – dzik padł, 
zażywszy 4 pigułki. Kwestia, komu go 
przyznać, była więc kwestią sporną, 
dlatego zaliczymy go sobie w czę-
ściach ułamkowych ja ½ (strzelałem 
dwa razy), koledzy po ¼, bo strzelali 
raz. 



http://www.hunting-travel.pl


Czas pandemii koronowirusa przyniósł wszystkim wiele zmian. Niektórzy zareagowali na nie z lękiem, inni szybko zaczęli zastanawiać się,  
jak mogą pomóc tym, którzy stoją na pierwszej linii frontu walki z COVIDEM 19. W tej pełnej inicjatywy grupie oczywiście znaleźli się polscy myśliwi.  

A oto wyjątkowy „dziennik” naszej Autorki, zaangażowanej mocno w akcję pomocy

TEKST I ZDJĘCIA: ALEKSANDRA SZULC

Myśliwi pielęgniarkom, lekarzom i ratownikom 
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12 marca
Światowa Organizacja Zdrowia WHO 
ogłasza stan epidemii. 

15 marca
Myśliwi w oddolnej, spontanicz-
nej akcji ogłaszają zbiórkę pieniędzy  
na zrzutka.pl # maska ratuje życie 
#myśliwizpomocą.

16 marca 
Nie minęły 24 godziny od urucho-
mienia zrzutki #myśliwizpomocą,  
a na koncie jest już 9600 zł. 

Zielony listek został graficznym sym-
bolem akcji. Pierwszy raz użyliśmy go 
po nawałnicy w 2017 roku – przykle-
jaliśmy go na pilarki – dar od myśli-
wych dla OSP. 
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19 marca
Na różnych etapach produkcji jest  
30 tysięcy maseczek. 

20 marca
75% zakładanej kwoty jest na koncie 
zrzutka.pl. 

21 marca 
Kolejne szpitale proszą o pomoc. Do 
akcji włączają się nowi koordynatorzy: 
ze Słupska, Giżycka, Zamościa, Prze-
myśla i Zielonej Góry. 

22 marca 
W akcji bierze udział 19 miast, w pro-
dukcji jest już 50 tysięcy maseczek. 
Około godz. 21.00 osiągamy 100% 
planowanej kwoty. Na koncie zrzutki 
jest 20 tysięcy złotych!

23 marca
1000 maseczek trafia do pierwszego 
szpitala, w Skierniewicach, w akcji bie-
rze już udział ponad 200 osób. Dołą-
cza Grudziądz, Wrocław, Trzebinia  
i Tarnów. 

24 marca
Centrum Zdrowia Dziecka w Warsza-
wie dostaje 3000 maseczek. Dołącza-
ją Siedlce i Radom. 
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26 marca 
Na mapie Polski mamy 20 punktów 
koordynujących szycie maseczek. 

28 marca 
Szyjemy maseczki flizelinowe, trzy-
warstwowe jednorazowego użytku 
oraz maseczki wielokrotnego użytku 
ze 100% bawełny z liskami, misiami  
i szopami. 

3 kwietnia 
Przekazaliśmy szpitalom ponad  
100 tysięcy maseczek. 

7 kwietnia 
Myśliwi w kilku okręgach upolowa-
li dziki i i w ramach wielkanocnego 
prezentu smakowite wyroby przeka-
zaliśmy naszym kochanym paniom 
krawcowym i ratownikom z pierw-
szej linii frontu. 

23 kwietnia 
Nieszczęścia chodzą parami – płonie 
Biebrzański Park Narodowy. Między 
innymi Zarząd Okręgowy w Byd-
goszczy rusza z pomocą. Błyskawicz-
nie kupiliśmy tłumice gaśnicze – naj-
bardziej potrzebny sprzęt. Maseczki 
ciągle „się szyją”.

30 kwietnia 
Nasze maseczki trafiają nie tylko  
do szpitali, bezpłatnie przekazujemy 
je także do Domów Pomocy Społecz-
nej, hospicjów i Gminnych Ośrodków 
Zdrowia. 

6 maja
TVP Bydgoszcz bierze udział w przeka-
zaniu 1000 maseczek małym pacjen-
tom i ich opiekunom w Wojewódzkim 
Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy. 
Relacja z tego wydarzenia ukazała się 
w Zbliżeniach (zobacz relację).

13 maja 
Darujemy maseczki parafii Wincente-
go á Paulo – proboszcz, ksiądz Sławo-
mir Bar karmi bezdomnych i potrze-
bujących bydgoszczan. 

14 maja 
Do akcji włączają się kolejne Koła Ło-
wieckie w wielu okręgach.

18 maja 
W ramach akcji „Myśliwi z pomocą” 
na terenie całego kraju rozdaliśmy po-
nad 180 tysięcy maseczek. Z pienię-
dzy ze zrzutki kupiliśmy także ponad 
2000 przyłbic, które również trafiły  
do medyków. 

#myśliwizpomocą #cała #29miast 
Zaczęliśmy od 6 osób: Diana, Aleksandra, Arek, Michał, Krzysztof  
i Adam. Potem dołączali kolejni koordynatorzy: Małgorzata, Ewa, Mag-
dalena, Radosław, Lila, Monika, Wojciech, Jacek, Urszula, Magdale-
na, Alicja, Dariusz, Mariusz i dziesiątki, a potem setki kolejnych osób  
o wielkich sercach. Mamy też dobre dusze, które myśliwymi nie są.  
To Irena, Marcin, Aneta bez których nie dalibyśmy rady. W akcji „myśliwi  
z pomocą" działało ponad 1000 osób. Pieniądze na zrzutkę pl#myśliwiz-
pomocą wpłaciły 342 osoby, firmy i kola łowieckie. Zebraliśmy prawie  
35 000 zł. Nie sposób wszystkich wymienić, ale jedno jest pewne: chcieć  
to móc i w jedności jest siła! Pokazaliśmy, że można z małego pomysłu  
zrobić coś wielkiego. 
Dziękujemy wszystkim! 

https://bydgoszcz.tvp.pl/47816713/zblizenia-30042020-g-7458


Na łamach naszego magazynu w 2016 roku testowaliśmy  
model butów Härkila Trapper Master 6” udostępniony nam  

przez sklep www.dolasu.pl  
Obecnie, również w bardzo atrakcyjnej cenie, oferowany jest nieco 

wyższy model, czyli 9-calowe Trapper Mastery.  
Czym, poza wysokością cholewki, się różnią?

TEKST I ZDJĘCIA: MACIEJ PIENIĄŻEK

HÄRKILA  
Trapper Master  

GTX 9” 
– buty jak...  

marzenie myśliwego 

https://dolasu.pl/trapper-master-gtx-9-olive-lekkie-buty-membrana-gore-tex-p3241
http://www.harkila.com
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Tak samo jak poniższy mo-
del, Trapper Master GTX 9”, bo 
tak brzmi pełna nazwa, są po 

pierwsze niezwykle lekkie. Buty ważą 
642 g dla rozmiaru 43, a jest to tylko 
80 g więcej niż 6-calowy, niższy mo-
del. Buty mają oczywiście membranę 
Gore-Tex Surround, która otula całą 
stopę i zapewnia nie tylko woodod-
porność, ale również świetną wymia-
nę powietrzną. 

Od Namibii po… Bieszczady
Buty zabrałem ze sobą na polowa-
nie w Namibii, gdzie testowałem je 
w 28-30 stopniowym skwarze pod-
czas 10-kilometrowych podchodów  
i sprawdziły się doskonale. Wiedzia-
łem, że tak będzie, ponieważ miałem 
równie pozytywne wrażenia z dwu-
dniowego Darz Bór Extreme na poli-
gonie w Drawsku, gdzie temperatu-
ra osiągała 35 OC i również przez cały 
dzień chodziłem w butach pomię-
dzy stanowiskami konkurencji strze-
leckich. Ponieważ nie samym polo-
waniem człowiek żyje, to kolejnym 
testem był tydzień w Bieszczadach 
i przejście zarówno Połoniny Caryń-
skiej, jak i Wetlińskiej, wejście na Tarni-
cę czy podejście do Sinych Wirów. 
Lekkość butów w połączeniu z fan-
tastyczną membraną sprawiły,  
że po całym dniu chodzenia stopy 

https://dolasu.pl/trapper-master-gtx-9-olive-lekkie-buty-membrana-gore-tex-p3241
http://www.harkila.com
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były zmęczone wysiłkiem, ale nie bu-
tami. Z racji pogody nie za bardzo 
wiedziałem, jak faktycznie zacho-
wuje się membrana przy brodzeniu  
w wodzie. Parę strumyków w górach 
nie zrobiło na niej wrażenia, ale po-
stanowiłem, jak widać na zdjęciach, 
pobrodzić głębiej, czyli do wysokości 
szwów i postać w wodzie parę minut. 
Efekt był rewelacyjny! Suche nogi,  
ani śladu wody... 

Imponująco wytrzymałe
Tym, na co zwrócono nam uwagę  
w sklepie www.dolasu.pl, jest wytrzy-
małość tych butów. Oglądaliśmy, co 
prawda niższe, Trapper Mastery, po 
pięciu latach intensywnej eksploata-
cji, ale również moje buty po inten-
sywnych trekkingach w różnym tere-
nie nie nosiły śladów zużycia. Jest to 
zapewne zasługa Cordury, z której zo-
stały wykonane oraz gumowanego 

noska, który chroni czub buta przed 
kamieniami, korzeniami i nierówno-
ściami. 
Fajnym rozwiązaniem jest wkładka  
z systemem „memory fit”, który zapa-
miętuje kształt naszej stopy, co zwięk-
sza potem komfort chodzenia i ideal-
nie dopasowuje wkładkę do buta. 
Oliwkowy kolor butów Trapper Ma-
ster sprawia, że pasują one do więk-
szości ubrań myśliwskich, niezależnie 
czy jest to kamuflaż pikselowy, czy 
klasyczna zieleń. 
Podsumowując, możemy śmiało po-
wiedzieć, że buty są lekkie, wodood-
porne, ale jednocześnie świetnie od-
dychają. Poza tym mocne i wygodne, 
a do tego przynajmniej w sklepie 
www.dolasu.pl mają bardzo atrakcyj-
ną cenę! Katalogowo model kosztuje 
1369 złotych, a w Piasecznie można je 
kupić za 759 zł. Uwaga! Dostępna jest 
cała rozmiarówka – od 38 do 45. 

https://dolasu.pl/trapper-master-gtx-9-olive-lekkie-buty-membrana-gore-tex-p3241
http://www.harkila.com


Pewnie większości ludzi w Polsce słowo „bukowisko”  
bardziej kojarzy się z miejscem, gdzie rosną buki.  
Jest to jednak nazwa określająca porę godową  

naszego największego przedstawiciela rodziny jeleniowatych,  
czyli łosia

Bukowisko, czyli  
pora na łosie 

TEKST I ZDJĘCIA: SŁAWOMIR PAWLIKOWSKI
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Prawdopodobnie nazwa ta po-
wstała od „buczenia”, czyli od 
głosów samców łosia w czasie 

pory godowej. Choć w polskim ję-
zyku łowieckim głos godowy łosia 
to „stękanie”, przed wiekami  funk-
cjonowało inne określenie. Ten głos 
nazywano „buczeniem”. Wnioskuję 
to z tego, że w innym języku słowiań-
ski, jakim jest język rosyjski, głos łosia 
określa się jako „muczenie”. Zostańmy 
jednak przy naszym obecnie funkcjo-
nującym określeniu, czyli „stękaniu”. 
Na pewno lepiej brzmi „bukowisko” 
od „stękowiska”? 

Chłodne noce a bukowisko
W naszych szerokościach i długo-
ściach geograficznych przyjmuje się, 
że okres godowy łosi zaczyna się  
w pierwszych dniach września, a na-
wet z końcem sierpnia. Jest to bar-
dzo często uwarunkowane pogodą. 
Z własnego doświadczenia wiem, że 
jeśli już pod koniec sierpnia zdarzają 
się chłodne noce, „bukowisko” nabie-
ra rozpędu. Często jest tak, że nagłe 
ocieplenie chwilowo spowalnia porę 
godową łosi. Ogólnie trzeba przyjąć, 
że z przerwami na cieplejsze okresy 
„bukowisko” trwa 2–3 tygodnie. Naj-
częściej około 20 września jest już 
po wszystkim. Najlepszą pogodą są 
nocne przymrozki i bezwietrzna po-
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goda. Podczas opadów deszczu i sil-
nego wiatru łosie są mniej aktywne, 
ponadto „stękanie” jest wtedy gorzej 
słyszalne. 

O „stękaniu” słów kilka…
Teraz trochę informacji na temat sa-
mego głosu łosia. „Stękanie” to zarów-
no głos byka, jak i klępy (łoszy). Głosy 
te jednak znacznie się różnią i łatwo 
jest je rozpoznać. Klępa ma głos przy-
pominający podczas „bukowiska” rże-
nie konia, lecz bardziej nosowe. Byki 
łosi mają głos również nosowy, lecz są 
to krótkie i ciche stęknięcia. Podobnie 
jak u byków jeleni, można mniej wię-
cej rozpoznać po barwie głosu, czy 
dany osobnik jest młody, czy stary.
Młody byk „stęka” stosunkowo głośno 
i w miarę wyższym tonem. Stary byk 
ma „stękanie” o bardzo niskim tonie 
i wyraźniej ciche. Tylko w przypadku 
straszenia przeciwnika lub wyzwa-
nia do walki jego głos brzmi bardziej 
chrapliwie, słychać po prostu w tym 
głosie moc i agresję. Starsze byki po-
nadto odzywają się dużo rzadziej niż 
młode.

Na kilka sposobów
Jeśli chodzi o metody polowań na 
ten gatunek, to jest ich kilka. Bar-
dzo popularną metodą na przykład  
w Skandynawii, gdzie w czasie „buko-
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wiska” nie wolno polować, a sezon 
polowań na łosie zaczyna się dopiero 
1 października, jest metoda polowa-
nia z łajkami lub innymi rasami szpi-
ców myśliwskich. 
W krajach, gdzie można polować 
w czasie bukowiska, najlepszą i naj-
skuteczniejszą metodą jest meto-
da wabienia. Oczywiście tą metodę 
możemy podzielić na dwie katego-
rie. Wabienie byków łosi na głos klę-
py oraz wabienie byków łosi na głos 
byka łosia. Pierwszą kwestią jest po-
słuchanie wcześniej w naturze lub na 
filmach, jak taki głos brzmi. Niestety, 
ale w przypadku tego rodzaju wabie-
nia, podobnie jak w przypadku wa-
bienia jeleni byków, potrzebne nam 
są umiejętności wokalne. Naśladowa-
nie głosów łosi jest dużo łatwiejsze  
i można to robić bez pomocy żad-
nych wabików. Do wabienia łosi mo-
żemy jednak wykorzystać te same 
wabiki, na których wabimy jelenie 
byki podczas rykowiska. Do tego celu 
nadają się zwłaszcza tuby wysuwane 
takich producentów jak Weisskirchen, 
Hubertus czy Faulhaber. Łosie można 
również wabić bez używania jakich-
kolwiek wabików, po prostu przyty-
kając dłonie do ust i odpowiednio 
modulując wydawany głos. 
W Białorusi i Rosji produkuje się spe-
cjalne wabiki w kształcie rogu, jednak 

najczęściej wykonane z „bieriesty”, 
czyli specjalnie spreparowanej kory 
brzozowej. Mają one nieco delikat-
niejsze i bardziej wytłumione brzmie-
nie niż wabiki na jelenie byki. Ma to 
oczywiście związek z tym, o czym pi-
sałem wcześniej, czyli z dużo bardziej 
cichym głosem łosia. 
Łosie możemy wabić zarówno ze 
stanowisk naziemnych, jak i różnego 
rodzaju zwyżek i ambon. Ponieważ 
łoś jest dość wysokim stworzeniem, 
więc nawet siedząc na 4-5 metrowej 
zwyżce możemy spokojnie wabić, 
pamiętając, że w miarę zbliżania się 
łosia do nas, musimy wabić w mia-
rę możliwości w przeciwnym kie-
runku. Jest to podyktowane lekkim 
zmyleniem wabionego łosia. Często 
bywa bowiem tak, że łoś podchodzi 
na wab najgęstszymi zaroślami (szu-
warami, krzakami itp.) Kiedy podej-
dzie za blisko, może nas zwietrzyć 
i zanim go zobaczymy, odejdzie tą 
samą drogą, którą przyszedł. Jak już 
wspominałem, okres godowy za-
czyna się nawet z końcem sierpnia. 
Termin ten odnosi się do terenów 
Polski, Białorusi czy zachodnich re-
jonów Rosji. Na terenach o bardziej 
surowym klimacie, chociażby na Sy-
berii czy na Kamczatce, łosie swo-
ją porę godową mają mniej więcej  
o miesiąc później. 
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Prowokacja bywa  
skuteczna...
Według doświadczonych rosyjskich 
i białoruskich wabiarzy lepsze efekty 
podczas wabienia starszych byków 
przynosi początek bukowiska, czyli 
koniec sierpnia i początek września. 
Gdy bukowisko zaczyna się rozkrę-
cać, zaczynają być aktywne również 
młode byki. W pełni bukowiska sły-
chać już głosy klęp. Jeśli chodzi o wa-
bienie głosem byka, to na początek, 
jeśli mamy do czynienia oczywiście 
z bykiem starszym, najlepiej zacząć 
wabić głosem młodszego byka. Choć 
nie zawsze jest to regułą, to tak bywa 
najczęściej, że wabiony byk da się  
w ten sposób sprowokować. Jeśli 
nie reaguje na nasz wab, odczekuje-
my kilka, kilkanaście minut i próbu-
jemy wabić głosem byka w podob-
nym wieku. Oczywiście raz na jakiś 
czas możemy wabić głosem klępy, co 
działa na wszystkie byki bez względu 
na wiek. Głos klępy jest jednak trud-
niej naśladować niż głos byka. Trze-
ba więc wcześniej trochę posłuchać 
i poćwiczyć, żeby głos był przynaj-
mniej w 70–80% podobny do praw-
dziwego głosu klępy.

Wabić jak „w naturze”
Jeśli słyszymy, że byk się do nas zbliża, 
a my jesteśmy w terenie, gdzie mamy 

słabszą widoczność ze względu na 
gęstą roślinność, możemy się prze-
suwać cały czas wabiąc i próbując 
w ten sposób „wyciągnąć” łosia z za-
rośli na „czysty” teren. Ponadto takie 
zachowanie podczas wabienia bar-
dzo często dodatkowo urealnia samo 
wabienie. W ten sam sposób często 
zachowują się byki, zwłaszcza mło-
de, które słysząc nadchodzącego ry-
wala, ustępują mu pola. Jeśli chodzi  
o porę dnia, byki są najbardziej aktyw-
ne od godziny 19. do 22. a  później 
wczesnym rankiem. Niejednokrotnie 
jednak w czasie chłodnych, ale bez-
wietrznych dni byki łosi często „stęka-
ją” w środku dnia. Oczywiście nie jest 
to taka aktywność jak we wcześniej 
wymienionych porach, ale często się 
tak zdarza. Im bliżej nas jest wabiony 
łoś, tym ciszej wabimy. Jest to zabieg 
mający na celu zmylenie łosia, żeby 
miał wrażenie, że łoś, który się odzy-
wa, jest dalej niż w rzeczywistości. 
Rzadko się zdarza sytuacja podobna 
do rykowiska jeleni, gdzie na jednym 
placu boju znajduje się kilka byków 
i chmara łań. Przeważnie przy byku 
znajdują się 1–2 klępy. Jeszcze rzadziej 
zdarza się sytuacja, w której kilka by-
ków jest przy jednaj klępie. Choć oso-
biście podczas jednego z polowań 
na łosie w Białorusi z taką sytuacją 
się spotkałem. Byłem też świadkiem 
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walki dwóch byków. Z pewnością ła-
twiej jest zwabić łosia byka niż jelenia 
byka. Po pierwsze, dlatego, że łatwiej 
jest go naśladować, a po drugie łosie 
byki wydają się bardziej terytorialne  
i nietolerujące rywali. 

Jak na jelenie...
Jak wcześniej wspominałem, do wa-
bienia łosi używamy najczęściej tych 
samych wabików co do wabienia jele-
ni. Możemy również wabić na rękach. 
W tym celu, żeby głos byka był jeszcze 
bardziej podobny, palcami wskazują-
cymi obu rąk lekko przytykamy nos, 
żeby nadać głosowi jeszcze bardziej 
„nosowy” ton. W ten sam sposób 
naśladujemy głos klępy. Jeśli chodzi  
o wabiki naśladujące głos klępy, to wi-
działem wabiki mechaniczne w kształ-

cie walcowatego pudełka, w którym 
membrana znajdująca się w środku, 
podczas obracania pudełka do góry 
dnem, emitowała takie dźwięki. Jest 
to jednak wabik, który w pewien spo-
sób jest ciężki do kontrolowania. Cza-
sem o jeden niekontrolowany dźwięk 
za dużo i możemy zepsuć sobie po-
lowanie. Dlatego uważam, że najbar-
dziej skuteczne jest wabienie głosem, 
z wabikiem lub na dłoniach. 
Innym, bardzo ważnym elemen-
tem wabienia łosi byków jest wpla-
tanie między wabienie głosem ło-
sia byka, odgłosów walki dwóch 
byków, lub jak to często bywa pod-
czas bukowiska, odgłosów uderzania, 
bądź ocierania poroża o pnie drzew 
lub różnego rodzaju zakrzaczenia.  
Do tego może nam posłużyć jakikol-

wiek zrzut z jeleniowatych. Może to 
być rosocha lub zrzut z jelenia byka. 
Jest jednak na rynku jeden wabik, któ-
ry nie waży 2–3 kg, tylko około 0,5 kg,  
a w bardzo realistyczny sposób naśla-
duje te wszystkie odgłosy. Jest to wa-
bik wymyślony przez amerykańską fir-
mę Primos, a nazywa się Rack–n–Roll.  
Jest przydatny zarówno podczas wa-
bienia byków łosi, jak i byków jeleni. 
Warto więc w niego zainwestować. 

Potrzebny kamuflaż!
Muszę tutaj wspomnieć o jesz-
cze jednym elemencie potrzeb-
nym wabiarzowi. Podczas wabienia  
z poziomu gruntu trzeba pamiętać 
o dobrym kamuflażu. Łoś ma słaby 

wzrok, ale w świetle dziennym na 
tyle dobry, że na kilkudziesięciu me-
trach pomimo sprzyjającego wia-
tru, może nas zobaczyć. Kamuflaż 
jest też bardzo ważny przy polowa-
niach z łukiem. Ponieważ na terenie 
Białorusi polowanie z łukiem jest 
dozwolone z zachowaniem pew-
nych wymogów dotyczących para-
metrów technicznych samego łuku  
i akcesoriów do niego, warto zainwe-
stować w takie ubranie. Zapraszam 
więc zainteresowanych do spróbo-
wania takiej przygody myśliwskiej, 
póki co poza granicami kraju, z na-
dzieją, że kiedyś doczekamy się po-
lowań na łosie w polskich kniejach.  
Darz Bór! 
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Trapper Master GTX 9" Trapper Master GTX 9" 

Sklep internetowy www.DoLasu.pl   Salon Myśliwski DoLasu czynny: poniedziałek-piątek 9:00-17:00    tel: 22 42 82 888, 600 300 904    email: dolasu@dolasu.pl

• wodoodporne i oddychające
• membrana Gore-Tex® Surround™
• lekkie dzięki cordurze
• waga poniżej 650 g

Cena: 1369 złCena: 1369 zł
759 759 złzł
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W ochronę tygrysów syberyjskich już sto lat temu był zaangażowany Władimir Arsenjew, autor „W tajdze” i „Dersu Uzała” , dobrze znany 
Czytelnikom „GŁ” oraz miłośnikom książek wydawnictwa Atra World. A jak sytuacja tych największych kotów tajgi wygląda dziś?

TEKST: TOMASZ KRAWCZYK

Tygrysy syberyjskie – zagrożona przyszłość 
Lektury myśliwskie
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W latach 30. XX wieku popu-
lacja tygrysów syberyjskich 
spadła do... 30 sztuk! Było 

to spowodowane ich rosnącym od 
początku XX stulecia nadmiernym 
odstrzałem, wynikającym z popytu 
na tygrysie tusze, wykorzystywane  
w medycynie ludowej. Chińscy kupcy 
chętnie płacili za nie Kozakom i sprze-
dawali je potem z dużym zyskiem. By 
ocalić ambę – jak miejscowa ludność 
nazywała tygrysa – żyjący przez pe-
wien czas w Łomży, a następnie ba-
dający Kraj Ussyryjski, Władimir Ar-
senjew (1872-1930) zaangażował się 
w ochronę największych kotów tajgi. 
W tym celu założył rezerwat, a tygrysy 
objęto ochroną gatunkową. Od tego 
czasu ich populacja w lasach Syberii, 
choć nadal nieliczna, stale rosła.

Tygrysia ostoja
Dziś, w południowej części Kraju Cha-
barowskiego – w dorzeczach gór-
nego biegu rzek Durmin, Obor, Kija  
i środkowego biegu rzeki Chor – znaj-
duje się jeden z ostatnich w regionie 
mateczników tygrysów. Corocznie 
odbywa się tam państwowy mo-
nitoring populacji tygrysa. W ciągu 
ostatnich pięciu lat odnotowano tu-
taj do 22 osobników w różnym wieku  
w tym samym czasie, z czego co naj-
mniej 10 dorosłych biorących udział 

w rozmnażaniu. Kluczowym regio-
nem dla tej grupy drapieżników jest 
dorzecze górnego biegu Durminu, 
gdzie znajduje się leśnictwo durmiń-
skie. Ze względu na trudną dostęp-
ność tego rejonu i jego status jako 
obszaru chronionego zachowały się 
stanowiska cedru i dębu. Na owo-
cach tych drzew chętnie żerują dziki, 
żubry, jelenie Dybowskiego i sarny, 
dzięki czemu tygrysy mają tu idealne 
warunki do łowów oraz wychowy-
wania młodych. Dlatego obrały ten 
teren za swoją ostoję. W Durminie  
i okolicach w ciągu ostatnich trzech 
lat na świat przyszło co najmniej  
11 tygrysów. Znaczenie tej populacji 
jest bezcenne dla zachowania gatunku.

Przyszłość w… czarnych 
barwach
Dalszy los tygrysów w tamtym re-
gionie budzi jednak poważne oba-
wy. W górnym biegu rzeki Durmin 
– w pobliżu zlewni z rzekami Obor, 
Kija i Chor – znajdują się złoża złota 
i srebra. Firma Pacific Mining uzyska-
ła licencję na wdrażanie tutaj prac 
wydobywczych. Na potrzeby przy-
szłego wydobycia zakłada się budo-
wę m.in. kamieniołomu, warsztatów 
remontowych, składu materiałów 
wybuchowych, osiedla dla pracow-
ników, składowiska odpadów stałych, 

dróg i linii energetycznych. Realizacja 
tego przedsięwzięcia spowoduje nie-
odwracalne szkody dla całego eko-
systemu. A przede wszystkim zagrozi 
tygrysom. W obszarze planowanych 
prac przebiegają najważniejsze natu-
ralne szlaki przemieszczania się tygry-
sów między dorzeczami sąsiednich 
rzek, co w dużej mierze umożliwia 
komunikację w obrębie zgrupowania 
drapieżników. 
Używanie materiałów wybuchowych 
przy wydobywaniu złotonośnego 
urobku, ciągła wycinka lasów, budo-
wa obiektów wydobywczych, zanie-
czyszczenie środowiska odpadami 
przemysłowymi i domowymi oraz 
układanie drogi z pewnością zmniej-
szy liczbę tygrysów i zwierząt stano-
wiących ich pożywienie, pogorszy 
jakość siedlisk, stworzy wysoki czyn-
nik antropogenicznego niepokoju 
i zwiększy dostępność terenów dla 
kłusowników. 
Konsekwencją realizacji tego projektu 
będzie fragmentacja zasięgu wystę-
powania tygrysa, a ostatecznie nie-
odwracalna redukcja całej populacji 
podgatunku tygrysa syberyjskiego.

W łańcuchu zależności
Istniejące obecnie na terytorium Kraju 
Chabarowskiego chronione obszary 
naturalne nie mogą zapewnić ochro-

ny populacji tygrysa, ponieważ tery-
toria te są zbyt małe, by długofalowo 
utrzymać żywotność grup tego dra-
pieżnika. Niezwykle ważna jest możli-
wość naturalnych kontaktów między 
lokalnymi grupami. Bo choć nie wszy-
scy zdają sobie z tego sprawę, to znik-
nięcie „horskiej” grupy drapieżników, 
która zapewnia reprodukcję i natural-
ny przepływ migrujących tygrysów 
na północ, południe i wschód, nie 
tylko doprowadzi do ogólnego spad-
ku liczebności tygrysa, lecz także sta-
nie się poważnym zagrożeniem dla 
zachowania najbardziej wysuniętych 
na północ populacji tego gatunku. 
Może jest jeszcze czas, by zahamo-
wać ten proces... 



Fot. iStock

Następne wydanie  
Gazety Łowieckiej  
już w listopadzie.
Darz Bór!
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