
„Myśliwi w oflagach” – nowa pozycja wydawnicza

W lutym 2012 r. ukazała się zapowiadana przez Krzysztofa Mielnikiewicza podczas II 
Międzynarodowego Kongresu Kultury Łowieckiej w Niepołomicach monografia pt. „Myśliwi w 
oflagach”, zawierająca rezultaty wieloletnich poszukiwań autora, publikowane cząstkowo w ar-
tykułach i rozdziałach książek, prasie myśliwskiej (Łowiec Polski, Kultura Łowiecka, Mazowiecki 
Magazyn Łowiecki,) leśnej (Las Polski) oraz w gazetach lokalnych. 

W pracy autor zamieścił wiele nowych faktów, zdjęć, grafik, fragmentów pamiętników i opo-



wiadań, omówił działalność organizacyjną, naukową, szkoleniową, popularyzatorską i kulturalną 
polskich myśliwych – jeńców wojennych uwięzionych za drutami oflagów i stalagów w czasie II 
wojny światowej, dokumentując materiał ponad 120 ilustracjami.

W I rozdziale autor omówił ideową działalność myśliwych i kół łowieckich w obozach jenieckich, 
przedstawił tematykę wykładów, podał nazwiska wykładowców, spośród których było wielu znanych 
przedwojennych naukowców, pisarzy, dziennikarzy, ziemian i wysokich rangą wojskowych (dr J. 
Goetz, płk W. Rozwadowski, dr W. Szczerbiński, A. Dehnel, płk W. Morawski, M. Radziwiłł i in.). 
W II części zawarł bardzo ciekawe i bogate obozowe myśliwskie życie kulturalne jeńców, zilustrował 
je licznymi dziełami sztuki (obrazami, grafikami, rzeźbami, wierszami) o różnej wartości artystycznej, 
ale niezwykle cennymi z punktu widzenia historycznego, pamiątkarskiego i kolekcjonerskiego.

Najwięcej miejsca poświęcił działalności kpt. Józefa W. Kobylańskiego, który w Oflagach VI E 
Dorsten i VI B Dössel organizował wieczory myśliwskie, wystawy akwarel, grafik, rzeźb powstałych 
w obozach, pisał wiersze i gromadził pamiątki obozowe. 

W tworzeniu oflagowej kultury łowieckiej szczególne zasługi należą się też leśnikom i myśliwym 
zamkniętym w Oflagu II B Woldenberg. Krzysztof Mielnikiewicz zaprezentował fotografie działu 
łowieckiego, będącego fragmentem imponującej wystawy leśnej zorganizowanej w obozie we 
wrześniu 1943 r., na którą złożyły się drzeworyty, rzeźby, walory filatelistyczne, obrazy autorstwa 
wybitnych grafików i rzeźbiarzy: J. Knothego, S. Michalskiego, prof. Horno-Popławskiego, M. 
Puchalskiego i innych. 

Autor zobrazował także obozowe obchody dnia św. Huberta w środowiskach wojskowych, mające 
miejsce w oflagach: VI B Dössel, XIII A Lienz, VII A Hadamar, VIII A Murnau, IV C Colditz.

Wyjątkowym źródłem, bez którego książka ta nie mogłaby powstać, są zasoby archiwalne Józefa 
Władysława Kobylańskiego, przekazane przez niego po wojnie Centralnemu Muzeum Jeńców 
Wojennych w Łambinowicach – Opolu i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. Archiwalia 
te są ważnym dokumentem ukazującym całokształt życia jenieckiego, którego niewielki wycinek, dla 

Obraz „Św. Hubert”  w ołtarzu kaplicy obozowej w Oflagu XVIII A Lienz namalowany przez ppor. 
Edmunda Czarneckiego. Ze zbiorów autora.



nas, myśliwych, niezwykle ciekawy i ważny, dotyczy kilkusetosobowej społeczności myśliwskiej. 
Krzysztof Mielnikiewicz w aneksie książki zamieścił obszerne fragmenty pamiętnika Józefa 
Władysława Kobylańskiego pisanego w Oflagach VIE Dorsten i VI B Dössel, dotyczące łowiectwa 
i leśnictwa. Są to materiały publikowane po raz pierwszy, niezwykle interesujące i wnoszące wiele 
nowych faktów do historii łowiectwa i leśnictwa.

W zakończeniu autor napisał: okazało się, że łowiecki bagaż naukowo – kulturowy dla 
prawdziwych wyznawców idei hubertowskiej był czynnikiem motywującym do działania nawet w 
obliczu zagrożenia zdrowia i życia. Antidotum na stany nostalgii, zwątpienia, depresji było działanie, 
najbardziej krzepiące gdy wynikało z zainteresowań. Wielu przedwojennym myśliwym taką szansę 
dawała łowiecka kultura – znajomość łowieckiej literatury, malarstwa, muzyki, tradycji i prasy 
myśliwskiej. Do pomnażania dorobku kulturowego, kultywowania tradycji, potrzebni są ludzie, 
którzy kierując się potrzebą serca inspirują do działalności na polu kultury łowieckiej bez względu 
na okoliczności zewnętrzne. Należy wielu środowiskom myśliwskim życzyć działaczy łowieckich 
o cechach Józefa Kobylańskiego, Józefa Goetza, Władysława Rozwadowskiego, Wiesława 
Szczerbińskiego, Witolda Morawskiego, Jerzego Dobrskiego i innych myśliwych, którym skrajne 
warunki obozowe nie przeszkodziły w zachowaniu myśliwskich wartości.

Wykaz literatury i materiałów źródłowych obejmujący ponad 50 pozycji, świadczy o rzetelnym 
podejściu do tematu, chociaż autor zdaje sobie sprawę, że nie dotarł do wszystkich pamiątek 
oflagowych: opowiadań, wierszy, wspomnień, obrazów, rzeźb i publikacji książkowych, o których 
wiadomo że istniały i najprawdopodobniej zostały przywiezione do Polski. Wyraża nadzieję, że 
wiele pamiątek obozowych ujrzy jeszcze światło dzienne, zaistnieje na wystawach i na łamach prasy 
myśliwskiej.

Promocja książki „Myśliwi w oflagaxch” podczas Targów Expo 2012. Od lewej: Andrzej Głowacki, 
Krzysztof Mielnikiewicz, ..., Juliusz Sikorski.



Książka wydana została nakładem własnym w liczbie 110 numerowanych i sygnowanych eg-
zemplarzy, z przeznaczeniem dla bibliotek, kolegów i znajomych – miłośników kultury łowieckiej.

Stanisław Klepacki

Płaskorzeźba z wizerunkiem głowy J. W. Kobylańskiego 
wykonana w Oflagu VI E Dorsten przez kpt. Leona Ję-
drzejasza. Obecnie zdobi nagrobek J. Kobylańskiego na 
warszawskich Powązkach.

Dorsten 1941 r. Stanisław kotala-Dra-
wicz, „Widzenie św. Huberta”. Akwarela 
ze zbiorów Muzeum Łowiectwa 
i Jeździectwa.

Kartka pocztowa wydana  w Oflagu IIC Woldenberg 
z okazji Wystawy Leśnej w 1943 r.


