
„One With Nature”. Budapeszt 2021
ZJEDNOCZENI Z PRZYRODĄ

Przed pół wiekiem w Budapeszcie

Na legendarnej światowej wystawie łowieckiej w Budapeszcie w 1971 roku polskie 
łowiectwo, po latach izolacji Europy Wschodniej od Zachodu i trzech latach przygotowań do wystawy, z 
udziałem 4 ministerstw, 16 instytucji i organizacji centralnych, odniosło spektakularny sukces, zdobywa-
jąc trzecie miejsce pod względem liczby zdobytych medali. Spośród 4800 przyznanych krążków, 433 (350 
złotych, 72 srebrne, 11 brązowych) przypadły polskim myśliwym. Nasz pawilon narodowy uzyskał wysoką 
ocenę z uwagi na różnorodność prezentowanej w nim fauny i światowej klasy trofea, jak i oryginalny, odbie-
gający od innych sposób ekspozycji. Wrażenia wzrokowe podkreślała ilustracja muzyczna, na którą składały 
się głosy zwierząt wydawane w różnych porach roku, sygnały oraz artystyczna muzyka myśliwska.

Świętowanie jubileuszu
Po 50 latach organizatorzy wystawy wydali w przystępnej cenie, pamiątkowy fotoalbum dużego formatu 
(28x30 cm) liczący 348 stron. Fotografie polskiego pawilonu sprzed pół wieku są dobrym materiałem po-
równawczym do oceny obydwu ekspozycji.

Okładka fotoalbumu wydanego w 2021 r., dokumentującego 
Światową Wystawę Łowiecką w 1971 r.

Fragmenty polskiej ekspozycji z 1971r.  Kolorowe zdjęcie u dołu  przedstawia  
polską ekspozycję trofeów na tegorocznej wystawie w 2021 r.  Pawilon najdeli-
katniej mówiąc nie zachwycił zwiedzających.



Po 50 latach władze węgierskie wspierane przez narodowe związki: wędkarski, łowiecki, kynologiczny, 
z udziałem organizacji rolniczych, godnie uczciły jubileusz pierwszej wystawy, organizując od 29 września 
do 14 października 2021 r. cykl imprez, z których centralną, była Światowa Wystawa Łowiecka „One With 
Nature”. Przez ponad 2 tygodnie Węgry stały się ponownie centrum światowego łowiectwa i przyrody. 

Nie zważając na głosy „miłośników” zwierząt i przyrody, krytykujących pokazywanie „kości” i spreparo-
wanej zwierzyny, sprzeciwiających się na forum parlamentu węgierskiego, marnowaniu pieniędzy podat-
ników na niedochodową i niepotrzebną wystawę, urządzili ją wzbogacając cyklem imprez towarzyszących 
w ośrodkach łowieckich (muzeach, siedzibach związków łowieckich i ośrodków hodowli zwierzyny) i 
odnosząc zasłużony sukces. Organizatorzy stali się tym samym solą w oku oponentów, którzy natychmiast 
przekierowali ostrze krytyki na rzekomy chaos organizacyjny, panujący na wystawie i nieprzygotowanie 
infrastruktury do przyjęcia tłumów zwiedzających. 

Ekspozycję miałem zaszczyt i przyjemność zwiedzać w gronie członków poznańskiego oddziału Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, naukowców uczelni poznańskich, znawców kultury i literatury łowiec-
kiej profesorów, Aleksandry Matulewskiej, Dariusza J. Gwiazdowicza oraz dr. Stefana Federa.

Po lewej: medal okolicznościowy wystawy, 
po prawej oznaka wydana przez CIC z 
okazji „One With Nature” 2021

Przed „witaczem” wystawowym (łeb jelenia), wykonanym z 10 ton zrzutów. Od prawej: Aleksandra Matulewska, 
DariuszJ. Gwiazdowicz, Stefan Feder, Krzysztof Mielnikiewicz



Zwiedzanie wystawy zlokalizowanej na powierzchni 75 000 m2 w odnowionym Centrum Kongresowo-
Wystawienniczym HUNGEXPO, w sercu Budapesztu rozpoczęliśmy, jak na kolekcjonerów przystało, od 
zakupu pamiątek: medalu okolicznościowego, oznaki CIC dedykowanej wystawie i znaczków pocztowych z 
tematycznymi ostemplowaniami. 

Koperta FDC (Pierwszego dnia obiegu) z najsłynniejszymi węgierskimi 
myśliwymi: Zsigmondem Szechenyi (po lewej), Kalmanem Kittenbergerem, 
Istvanem Fekate

Seria znaczków ostemplowana datownikiem okolcznościowym, wydana z 
okazji „One With Nature” 2021



Pierwszy na naszej drodze stanął pawilon „Ryby, woda i ludzkość” (e Fish, Water and Mankind), w 
którym odtworzono typowe dla Węgier siedliska wodne, zbudowano wielkowymiarowe naturalistyczne 
dioramy ukazujące świat podwodnej fauny i flory z gigantycznymi sumami, jesiotrami i innymi gatunkami 
ichtiofauny. Podziw wzbudzało największe akwarium wystawowe na Węgrzech z okazami ryb o długości na-
wet ok. 2 m, wadze do 110 kg i tysiącami gatunków ryb łownych i chronionych. Interesującą ekspozycję sta-
nowiło wędkarstwo ludowe, ukazujące dawne metody połowów i sprzęt do tego służący (matnie, niewody, 
włoki, harpuny, grzebienie, ości, haki, wiersze, więcierze, kłonie, podrywki i.in.). Zwiedzanie uatrakcyjniały 
filmy przyrodnicze, fotogramy i odgłosy natury.

 Pawilon „Ryby, woda i ludzkość” (e Fish, Water and Mankind).  U góry: spreparowany sum i jesiotr, u dołu pokaz połowu ryb



Z podziwem i zazdrością patrzyliśmy na niekończące się korowody dzieci i młodzieży szkolnej zwie-
dzających wystawy, uczestniczących w grach i zabawach (elektroniczne strzelnice, strzelanie z łuku, inte-
raktywne gry przyrodnicze, konkursy graficzne i in.), z zainteresowaniem przyglądających się pokazom 
technik polowania i autentycznego wędkowania na ogromnych basenach, z widocznymi jak na dłoni 
pływającymi rybami.

Poprzez salę – dioramę, realistycznie ukazującą środowisko wodno-bagienne z trzcinową chatą ryba-
ka, wokół której zgromadzono sprzęt rybacki oraz krajobrazem ze zwierzyną typową dla tego biotopu, 
przeszliśmy do centralnej wielojęzycznej wystawy węgierskiej, prezentującej 1000 lat historii łowiectwa w 
Kotlinie Karpackiej. Miłośnicy historii i kultury mogli czuć się jak w sanktuarium łowieckim. Ekspozycji 
tej towarzyszył ładnie wydany, 170-stronicowy „Katalog centralnej wystawy łowieckiej”.

Z postumentów przyległych do ścian okrągłego pawilonu o 
powierzchni 1200 m2 „obserwowali” zwiedzających najsłynniejsi 
węgierscy myśliwi, pisarze, artyści, tworzący swe dzieła z inspiracji 
łowiectwa i natury. Spośród 12 wymienię 3 najbardziej znanych, 
uwiecznionych na bloku pocztowym wydanym na tę okazję: Zsig-
monda Széchenyiego, Istvána Fekete, Kálmána Kittenbergera. Po-
stacie naturalnej wielkości uformowano z tworzywa sztucznego, 
doskonale imitującego brąz. 

Na arenie wystawowej zaprezentowano okazy taksydermii 
przedstawiające węgierską zwierzynę grubą, artystyczne instalacje 
(podświetlony, wyjątkowo piękny sadzący jeleń z trzcinowych i 
słomianych strzał) oraz postacie zwierzyny wykonane z materia-
łów biodegradowalnych i odpadów.

Diorama przedstawiająca biotop bagienno-wodny

Katalog głównej wystawy węgierskiej - 
„1000 lat historii łowiectwa w Kotlinie Karpackiej”



Instalacja ze słomy i trzciny - jeleń wykonujący rakietę w otoczeniu strzał. W głębi spreparowana zwierzyna gruba i pomniki węgierskich my-
śliwych na tle ich zdjęć wielkoformatowych 

Pomnik Kalmana Kittenbergera, myśliwego i założyciela 
parków narodowych w Afryce

Stefan Feder, Aleksandra Matulewska, Dariusz J. Gwiazdowicz na tle niedźwie-
dzia z odpadowej blachy



Największe jednak wrażenie sprawiały oryginalne naczynia słynnych skarbów Seuso i Nagy-Szent-Mi-
klos. Skarb Seuso (od nazwiska właściciela), zawierający ekskluzywne rzymskie przedmioty codziennego 
użytku z ok. IV wieku n.e., nielegalnie wydobyte 30 lat temu nad Balatonem i w tajemniczych okoliczno-
ściach wywiezione do Anglii. W 2014 r. siedem z czternastu zabytków odkupił rząd węgierski od kolejnych 
właścicieli, za kwotę 15 mln euro (złodziej-przemytnik został zamordowany). 

Na skarb składają się srebrne naczynia m.in.: tace, flakony, amfory, dzbanki, należące niegdyś do ważne-
go rzymskiego urzędnika o imieniu Seuso, pełniącego służbę w znajdującej się na terenie Węgier rzymskiej 
prowincji Panonii, zapewne namiętnego myśliwego. Reliefy na przedmiotach ukazują sceny mitologiczne, 
chwalą uroki życia, w szczególności polowania. Do najciekawszych scen myśliwskich uwiecznionych na za-
bytkach są: łowy kalidońskie Meleagera, tragiczne losy zapalonego łowcy Hyppolitusa, polowanie na dziki 
z oszczepem i par force na daniela (jelenia?), szczwanie brytanami zwierzyny czarnej i płowej, wizerunki 
zwierzyny i psów myśliwskich, biesiadę myśliwską – patroszenie dzika i jelenia w obecności biesiadników 
oraz inne reliefy ukazujące m.in. psy i zwierzynę. Poczta węgierska w 2014 i 2019 wydała bloki okoliczno-
ściowe upamiętniające odzyskanie precjozów.

Skarb Nagy-Szent-Miklos  znaleziony został w 1799 r. przez dwóch Bułgarów, braci Cyryla i Christa 
Nakowów w okolicach południowowęgierskiego miasteczka Nagy Szent-Miklos, które w IX wieku należało 
do Bułgarii. Na skarb składa się siedem dużych dzbanów na wino, siedem kielichów, dwie tace oraz kilka 
mniejszych kielichów, rytonów i pater. Niektóre znich zdobione są scenami myśliwskimi.

Naczynia ze skarbu Nagy-Szent-Miklos, ze sceną polowania

Po prawej dzban na wino ze skarbu Seuso. Na zdobieniach przedsta-
wiono sceny z polownia Hippolitusa, wiernego wyznawcy kultu bogini 
Diany.



Artefakty ze skarbu Seuso zaprezen-
towane na wystawie w Budapeszcie.
Poczta węgierska w 2014 i  2019 r. wy-
dała tłoczone bloczki upamiętniające 
odzyskanie części sreber. Znaczki udo-
stępniono na stoisku filatelistycznym.

Łowy kalidońskie,
Meleager z upolowanym dzikiem w otoczeniu mitycznych myśliwych

Polowania Hippolitusa

Patera ze scenami polowania par force na 
daniele (górny pas), biesiady myśliwskiej 
patroszenia dziczyzny i polowania z psami 
na dziki i jelenie.



Miłą niespodzianką w drodze do kolejnego pawilonu, było spotkanie członków krakowskiego bractwa 
kurkowego, a wśród nich członków klubu kolekcjonera: Krzysztofa J. Szpetkowskiego, Marka Zuskiego, 
Zdzisława Zimnego, Jana Dziura-Bartkiewicza, o. Leona Pokorskiego.

 W sali międzynarodowej, prezentowały się kraje i organizacje uczestniczące w targach, a wśród nich 
Polska. Zostaliśmy mile przyjęci w rodzimym stoisku, obdarowani specjalnym wydaniem „Łowca Polskiego” 
przez dyżurujących łowczych okręgowych – Mikołaja Jakubowskiego z Poznania i Michała Pobiedzińskiego 
ze Słupska.

Miła atmosfera niestety nie zrekompensowała w pełni mojego rozczarowania wywołanego skromnością 
wystawienniczą ekspozycji w narodowym pawilonie, na którą złożyły się wypożyczone z Muzeum Łowiec-
twa i Jeździectwa w Warszawie zaledwie dwa obrazy znanych malarzy: Kazimierza Pochwalskiego „Dziki” 
i Czesława Wasilewskiego (Ignacego Zygmuntowicza) „Po polowaniu”, zegar z motywami myśliwskimi i 
figurka łosia, dwa zabytkowe fotele oraz kolekcja rogów myśliwskich typu „Wojski-Hreczecha”, a także kopie 
parostków z Nienadowej, oręża z Rychcic i kolekcja myłkusów. Na zewnętrznych ścianach zawieszono około 
dziesięciu złotomedalowych poroży, spreparowango żubra, rysia i głuszca.

Może nie miałbym uwag do polskiej prezentacji, gdyż pod względem estetycznym nie budziła zastrzeżeń, 
gdybym nie przeszedł przez pawilony narodowe Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, 
Węgier, Turcji i Uzbekistanu z mnogością rekordowych i dobrze wyeksponowanych trofeów i dzieł sztuki.

Przecież mieliśmy powody do chwały w tak prestiżowej imprezie. Wydaje mi się, że zrobiliśmy tę wystawę 
„na chybcika”, nie wypadało przecież ażeby silne kulturowo i trofeistycznie polskie łowiectwo nie wzięło 
udziału w targach.

Moje przypuszczenia mają mocną podstawę. O wystawie w 1971 i przygotowaniach do niej przez dwa 
lata pisał „Łowiec Polski”, o tegorocznej „One With Nature”. Budapeszt 2021 wiedzieli nieliczni, prasa mil-
czała, konkretne przygotowania do niej trwały zaledwie kilka miesięcy. Ale nie tylko to zastanawia.

Niespodziewane spotkanie członków klubu kolekcjonera na targach „One With Nature” . Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Dariusz J. Gwiaz-
dowicz, Aleksandra Matulewska, Stefan Feder, Zdzisław Zimny. Od prawej: Marek Zuski, o. Leon Pokorski, Jan Dziura Bartkiewicz



 Stefan Feder, Krzysztof Mielnikiewicz (stoją),  
Dariusz J. Gwiazdowicz i Aleksandra Matulewska 
na tle eksponatów muzealnych w polskim pawilonie 
narodowym

Pawilon - stoisko w sali prezentacji narodowych



Bardzo ważnym punktem światowych i międzynarodowych spotkań, patronowanych przez CIC, są kon-
ferencje naukowe. W Budapeszcie odbyło się ich kilka pod patronatem zarówno CIC, FACE, IUGB. Od 21-24 
września odbywał się Kongres Międzynarodowej Unii Biologów Łowieckich (IUGB), 25 września Konferen-
cja Europejskiej Federacji Łowiectwa i Ochrony (FACE), 26-28 września miało miejsce Forum Dzikiej Przy-
rody i wreszcie, jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń w programie targów, pięciodniowa konferencja 
„One with Nature”, zorganizowana przez Węgrów, skupiająca się na najnowszych odkryciach naukowych, 
dobrych praktykach i przyszłości łowiectwa oraz zacieśnianiu współpracy myśliwych z różnymi organiza-
cjami chcącymi współpracować na rzecz zrównoważonego zarządzania dziką fauną i florą. Bogata tematyka 
konferencji podana jest ze szczegółami na oficjalnej stronie targów https://onewithnature2021.org/en. Nie-
stety na próżno szukać na niej nazwisk polskich naukowców i praktyków. Można postawić tylko pytanie 
– dlaczego i kto jest za to odpowiedzialny? 

Niewybaczalne jest zaniechanie kontaktów naukowych, prowadzących do wspólnych badań, wymiany 
doświadczeń między uczelniami i naukowcami, czerpanie z nich wiedzy i stosowanie jej do praktyki ło-
wieckiej, wyrabianie wspólnej strategii w obliczu ataków na łowiectwo. Co zrobił ZG PZŁ i skłócona z nim 
NRŁ, łącznie z komisjami Współpracy Międzynarodowej i Promocji, o ile jeszcze działają, aby Polska w 
Budapeszcie była aktywna na forum konferencyjno-naukowym?

Pawilon bułgarski,
(zdjęcie z internetowego serwisu wystawowego)

Pawilon rumuński obfitował w trofea: haki kozic czaszki drapieżników 
(wilków i niedźwiedzi), skóry, niedźwiedzi wieńce jeleni, oręże dzików



Niebywałe dzieła artystyczne taksydermistów

Przez pawilon o powierzchni 2000 m2 z estetycznie wyeksponowaną ekskluzywną bronią, akcesoriami 
myśliwskimi, pojazdami o konstrukcjach przystosowanych do każdych warunków terenowych wyprodu-
kowanych przez renomowane, słynne historyczne marki, m.in.: Mausera, Rigby, Sauera, Blasera, Minoxa i 
Limke, Toyotę dotarliśmy do wystawy preparatów pokonkursowych, ocenionych przez jury XIII Otwar-
tych Mistrzostw Europy w Taksydermii. 
Jadąc do Budapesztu nawet w najskrytszych myślach nie przypuszczałem, że prezentacja spreparowanych 
zwierząt, tak znienawidzona i krytykowana przez „miłośników zwierząt”, zrobi na mnie największe wra-
żenie. Trzeba niezwykłych zdolności manualnych, zmysłu obserwacyjnego, wyobraźni artysty, znajomości 
nowoczesnych technik preparatorskich, aby pokazać w „drugim życiu” najprzeróżniejsze istoty: skara-
beusza toczącego wielokrotnie większą od siebie kulę, motylka nieświadomego składającej się do skoku 
jaszczurki, drobiazg ptasi w zimowej szacie ćwierkający na gałęzi, kapitalnie uchwycony wyraz „twarzy” 
daniela łapiącego wiatr, dramat sarny dopadanej przez zgraję wilków, przerażenie szopów praczy żerują-
cych w koszu z odpadkami oraz przestraszonego niedźwiedzia otwierającego klapę tegoż śmietnika. 

Skarabeusz i jego kula

Klincz



Przestraszone szopy i niedźwiedź

Sroka w pełnej krasie



Za moment będzie uczta

Daniele jak żywe



Kopciuszek na salonach trofeistyki

Niezatarte wrażenie wywołała główna wystawa trofeów węgierskich i międzynarodowych. Środek pawilo-
nu wypełniły cztery wielkowymiarowe dioramy perfekcyjnie ukazujące spreparowaną zwierzynę typową 
dla biotopów: europejskiego, afrykańskiego, azjatyckiego i amerykańskiego. Powierzchnie boczne parteru 
i ściany I piętra zajęły liczne i okazałe trofea zwierzyny grubej, w większości płowej. Polski kącik wysta-
wowy o powierzchni ok. 2,5 x 6 kroków sprawiał przygnębiające wrażenie pod względem liczby trofeów i 
estetyki prezentacji. Kilkunastu polskich rozmówców podzieliło tę opinię.

Główną salę trofeistyczną uatrakcyjniono pięcioma dioramami ze zwierzyną różnych kontynentów. Diorama „afrykańska”.

Diorama „europejska” . Wokół hali i na ścianach widoczne  trofeistyczne ekspozycje narodowe



Polski pawilon nie zachwycił

Trofea węgierskie rozmieszczono dookoła hali. Widać ogrom pracy włożonej w zebranie i urządzenie ekspozycji



Inne atrakcje
Na terenie ekspozycyjnym wyodrębniono pawilon do prezentacji tradycyjnych metod polowania: 

łucznictwa, sokolnictwa, charciarstwa i gończarstwa. Na zewnątrz budynku umożliwiono zwiedzającym 
strzelanie z łuku i z odprzodowej broni czarnoprochowej, zwiedzenie X-wiecznej wioski z czasów księcia 
Árpáda, poznanie produkcji tradycyjnego łuku, uczestnictwa w pokazach jeździeckich i sokolniczych.

Poza stolicą Węgier, w kilkunastu miastach i muzeach łowieckich, np. w: Hatvan, Keszthely, Vásárosnamény, 
Gödöllő, Pécs, przygotowano imprezy i wystawy korespondujące z budapesztańską „One With Nature”. 

Zachęceni ulotkami reklamującymi wyjątkowość węgierskich terenowych ekspozycji muzealnych, 
przygotowanych w nowych aranżacjach wystawienniczych, wyruszyliśmy, z inspiracji prof. Dariusza J. 
Gwiazdowicza do Muzeum Pałacowego Helikon w Keszthely nad Balatonem. Kompozycje (dioramy) 
spreparowanej fauny łownej pokazanej w typowym dla niej środowisku, są unikatowe w skali europejskiej. 
Muzeum szczyci się też ekspozycjami historycznymi ukazującymi rozwój technik łowieckich od paleolitu 
począwszy oraz zabytkami dokumentującymi kulturowe dziedzictwo węgierskich myśliwych. Przebogate 
kolekcje łowieckie wielu placówek kultury (muzea, biblioteki) są w dużej mierze darami wybitnych 
myśliwych, postaci, które oglądaliśmy na wystawie w Budapeszcie. Myślę, że kilkudniowa wycieczka 
szlakiem węgierskich muzeów łowieckich byłaby bardzo kształcąca. Darzbór!

Krzysztof Mielnikiewicz

Myśliwi paleolitu w Muzeum Helikon w Keszthely nad 
Balatonem

Polowanie na słonia



Muzeum Helikon w Keszthely

Dioramy „azjatycka” i „alpejska”



Salon myśliwski

Jedna z sal z wystawinymi 
dziełami sztuki i rzemiosła 
artystycznego



Wybitny myśliwy węgierski Bela Hidvegi jest laureatem dwóch 
najbardziej oczekiwanych nagród przyznawanych myśliwym 
świata. Nagrody te eksponowane są się w muzeum Helikon w 
Keszthely.

Po prawej:
Prestiżowa nagroda PANTHEON przyznawana jest od 2013 r.  
dla „najlepszych z najlepszych” łowców zwierzyny grubej. Ażeby 
otrzymać nagrodę trzeba upolować zwierzynę z tzw.  „Wielkiego 
Szlema”  (gatunki wszystkich kontynentów określone w regula-
minie) oraz posiadać presiżowe wyróżnienia światowych klubów 
łowieckich.

U dołu:
Nagroda Conklina została stworzona dla uczczenia pamięci 
doktora medycyny Jamesa E. Conklina, znakomitego, etycznego 
myśliwego, propagatora ochrony przyrody.

Nagroda Conklina  przyznawana jest raz w roku jednemu myśli-
wemu, który poluje etycznie, tradycyjnymi metodami, w najtrud-
niejszych warunkach, bez stosowania nowoczesnych technik,  z 
zachowaniem zasad ochrony przyrody. 

Dyplom i rzeźba nagrody 
Conklina


