
HUBERTUS EXPO 2017
17 marca w Centrum Targowo-Konferencyjnym przy ul. Marsa w Warszawie odbyły się XIV 

Międzynarodowe Targi Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS-EXPO 2017, zorganizowane przez 
Zarząd Główny PZŁ. 

Przemawiają: Jan Szyszko - Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Andrzej Gdula 
- prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, Konrad Tomaszewski - dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Minister Jan Szyszko w wystąpieniu inauguracyjnym podkreślił, że polski model łowiectwa jest jednym 
z najlepszych i najnowocześniejszych w Europie, a polscy myśliwi należą do organizacji autentycznie 
działającej na rzecz polskości i dobra przyrody. Nadmienił, iż jest dumny ze współpracy z tak dobrze 
zorganizowaną i zarządzaną organizacją, jaką jest PZŁ. Minister podziękował myśliwym za całokształt pracy 
społecznej wykonywanej z ogromnym poświęceniem na rzecz polskiej przyrody, a władzom za bardzo dobrą 
organizację pracy myśliwych i owocną współpracę z resortem. 



Polskie łowiectwo musi być, jak dotychczas, oparte na trzech filarach: jedności i jednolitości związkowej, 
nienaruszalności obwodów łowieckich i zwierzyny, będącej własnością Skarbu Państwa. Takie zapisy 
gwarantuje przygotowane przez resort prawo łowieckie, które będzie niebawem procedowane przez Sejm 
RP. 

Głos zabrali następnie Andrzej Gdula - prezes Naczelnej Rady Łowieckiej i Konrad Tomaszewski - dyrektor 
Generalny Lasów Państwowych. Prezes Andrzej Gdula wskazał na ekonomiczne znaczenie łowiectwa dla 
gospodarki i jego znaczenie w ochronie przyrody. Poinformował zebranych, wobec różnych opinii i pogłosek, 
że obecnie istnieje jeden projekt ustawy Prawo łowieckie opracowany przez resort ministra prof.  Jana Szyszki, 
przyjęty przez rząd. Konrad Tomaszewski podkreślił, że leśnictwo i łowiectwo są dziedzinami skazanymi 
na współpracę. Łowiectwo w obwodach leśnych jest częścią gospodarki leśnej, a pomysły aby uznać je za 
działalność rolną jest wyrazem braku znajomości podstawowych zasad prawnych. 

W targach wzięło udział kilkudziesięciu wystawców. Każdy z koneserów mógł zaspokoić swoje potrzeby, 
bowiem zakres tematyczny targów obejmował niemal wszystkie dziedziny łowiectwa i strzelectwa. Znalazła 
się tu m.in.: broń myśliwska, odzież i obuwie, i akcesoria dla psów myśliwskich, biżuteria i upominki 
wykonane z rogu, metalu i kamieni szlachetnych, a także literatura łowiecka. Obok komercyjnych stoisk 
ważnymi częściami targów były wystawy i ekspozycje kulturalne. 

Nie mogło zabraknąć pokazu kolekcjonerstwa łowieckiego. Tradycją stało się organizowanie wystawy 
kolekcjonerskiej przez członków KKiKŁ PZŁ. W tym roku Bogdan Kowalcze, Leszek Szewczyk, Marek 
Stańczykowski i Krzysztof Mielnikiewicz zaprezentowali przedmioty, które sławiły antyczną boginię łowów 
Artemidę (rzymską Dianę). Korelowało to z sąsiednim pawilonem, w którym polskie diany zrzeszone w 
Klubie Dian PZŁ zaprezentowały swój dorobek organizacyjny.

Na ekspozycji kolekcjonerskiej znalazły się wzbudzające największy podziw statuetki, reliefy, szkło i 
porcelana, niezwykle rzadkie grafiki, także z XVII w., obrazy olejne, karty i znaczki pocztowe. Największy 
wkład pracy w organizację wystawy wnieśli Leszek Szewczyk - komisarz i Bogdan Kowalcze.

Oprócz roli dydaktycznej i poznawczej wystawa pozwoliła spotkać się w kolekcjonerskim gronie 
członkom klubu, rozproszonym po całym kraju.

Pawilon wystawowy Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.



Członkowie KKiKŁ i Klubu Dian PZŁ. W środku, między dianami, członek honorowy PZŁ Wiktor Szukalski.

Srebra z pracowni Sławomira Studzińskiego. Od lewej: Jerzy Szołtys, Piotr Załęski i Krzysztof Mielnikiewicz

Andrzej Jesse i Janusz Gocaliński grają na przedwojennych, 
niezwykle czysto brzmiących, rogach Plessa.

Znaczki ogladaję Andrzej Głowacki i Stanisław Malec.



Od lewej: 
Wacław Gosztyła, Zbigniew Korejwo, Krzysztof Mielnikiewcz, Antoni Papież, Marek Rogoziński, Bogdan 
Kowalcze.

Krzysztof Mielnikiewicz
fot.: Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Busz, Leszek Szewczyk


