PUSZCZAŃSKIE ŁOWY monografia łowiecka okręgu
ostrołęckiego

Przedstawiam książkę o historii łowiectwa
kurpiowskiego, wydaną przez Zarzad Okręgowy
Polskiego Zwiazku Łowieckiego w Ostrołęce.
Książka wydana została w dwóch wersjach subskrybcyjnej w nakładzie 150 egzemplarzy
i popularnej, w twardej oprawie, w nakładzie
600 egz. Książka subskrybowana posiada oprawę skóropodobną z winietą metalową atorstwa
i wykonania Huberta Zwinczaka. Wewnątrz
wyszczególniono nazwiska subskrybentów.
Poniżej zamieszczam artykuły prasowe przyblizające wymieniona pozycję.

MAZOWIECKI MAGAZYN ŁOWIECKI nr 4, 2010 rok
Wywiad Stanisława Klepackiego z autorem książki.
Pośród ostatnich wydawnictw na tematy łowieckie wyróżnia się praca redaktora Krzysztofa Mielnikiewicza:
„PUSZCZAŃSKIE ŁOWY -monografia łowiecka okręgu ostrołęckiego”. Jest to pozycja o ogromnych
walorach poznawczych, znakomicie ilustrująca tradycje łowieckie regionu Puszczy Białej. Oprócz opisu
historii myślistwa i łowiectwa w tym regionie kraju praca oddaje też hołd ludziom, którzy obecnie pracują na
rzecz współczesnego łowiectwa.
21.04.2010 roku w Żeraniu niedaleko Olszewa Borek po posiedzeniu Okręgowej Rady Łowieckiej w Ostrołęce
odbyła się prezentacja książki: „Puszczańskie łowy monografia łowiecka okręgu ostrołęckiego” z udziałem
członków ZO i ORŁ w Ostrołęce oraz myśliwych, którzy wsparli finansowo jej wydanie.
Jerzy Ponikiewski Prezes ORŁ w Ostrołęce podziękował autorowi książki, Krzysztofowi Mielnikiewiczowi
za ogromny wysiłek, efektem którego jest bardzo starannie wydana, obszerna historia łowiectwa na ziemiach
okręgu, sięgająca czasów prehistorycznych.

Stanisław Klepacki: Co było pomocne w przygotowaniu książki?
Krzysztof Mielnikiewicz: Artykuły dotyczące historii łowiectwa w Puszczach Białej i Zielonej zwanej
Kurpiowską oraz o kulturotwórczej roli tych puszcz, publikowałem przez wiele lat w: Łowcu Polskim, Echu
Puszczy Kurpiowskiej, a w szczególności w Kulturze Łowieckiej, gdzie ukazał się cykl artykułów poświeconych
kulturze kurpiowskiej inspirowanej lasem i łowiectwem, niegdyś obok bartnictwa podstawowym zajęciem
Kurpiów. Ukoronowaniem zainteresowań tą tematyką są dwie książki mojego “O łowach w Puszczy Białej
i w Kole Łowieckim Mykita.” Teraz powstała książka “Puszczańskie łowy. Monografia łowiecka okręgu
ostrołęckiego”.
S.K. Decyzja o powstaniu tak obszernego działa dojrzewała chyba wiele lat?
K.M. Przez prawie piętnaście lat redagowałem okręgowe pismo łowieckie Echo Puszczy Kurpiowskiej,
pisałem rozdziały książek poświecone różnym aspektom kultury łowieckiej, wygłaszałem referaty na
uroczystościach jubileuszowych, konferencjach i kongresach, prowadziłem wykłady dla lektorów łowieckiej
kultury, dla nowo wstępujących i selekcjonerów. Zawsze w swych wystąpieniach i publikacjach podkreślałem

wyjątkowość łowiectwa ludowego, niezwykłego nośnika kultury i tradycji. Dwie grupy etnograficzne Kurpie
i Podhalanie wywarły wyjątkowy wpływ na łowiecką sztukę ludową. O przysłowiowych dziś umiejętnościach
kurpiowskich myśliwych dowiedziałem wiele z książek Adama Chętnika, Henryka Syski, Anny Kutrzeby
- Pojnarowej, Zofii Niedziałkowskiej, Ludwika Krzywickiego i in. Materiały o Kurpiach - myśliwych
- wysyłałem zaprzyjaźnionym autorom książek, jak np. Edwardowi Szałapakowi, który wykorzystywał je
w swoich publikacjach poświęconych kulturze łowieckiej.
Podczas zbierania materiałów w bibliotekach, muzeach i archiwach do pierwszej książki, poświeconej
łowiectwu w ostrowsko – wyszkowskiej części Puszczy Białej kserowałem wszystko to, co dotyczyło łowiectwa
w powiatach należących do okręgu ostrołęckiego, zwłaszcza Puszczy Kurpiowskiej. W pewnym momencie
uznałem, że tak bogaty materiał i wysiłek przy jego gromadzeniu nie może iść na marne i zaproponowałem
Zarządowi Okręgowemu i Okręgowej Radzie Łowieckiej w Ostrołęce wydanie monografii, składającej się
z części historycznej oraz współczesnej. Propozycja została przyjęta z życzliwością. Część historyczna
poświecona jest historii polskiego łowiectwa ludowego w oparciu o Kurpiowszczyznę; współczesna
o łowiectwie okręgowym we wszystkich jego aspektach.

Wycinanki kurpiowskie inspirowane
łowiectwem i lasem autorstwa Wiesławy
Bogdańskiej z Kadzidła.

S.K. PytanieCo wyróznia łowiectwo i myślistwo kurpiowskie?
K.M. Na tle historii łowiectwa polskiego dawne myślistwo w Puszczy Kurpiowskiej przedstawiane jest przez

większość badaczy jako szczególne, ze względu na: obfitość i różnorodność zwierzyny w przepastnych puszczach,
uprzywilejowaną pozycję społeczną kurpiowskich myśliwych i bartników, odwagę i umiejętności łowieckie.
Zdobyli oni sławę po 1526 roku, kiedy obszary Puszczy Zielonej zostały włączone do Korony. „Bór królewski
i my królewscy” – mawiali kurpiowscy myśliwi. W 1557 r. Zygmunt August zniósł regale królewskie i na grubego
zwierza zezwolił polować dzierżawcom puszczy, którymi byli starostowie i urzędnicy królewscy oraz strzelcy
królewscy. Na drobną zwierzynę i drapieżniki mogli polować mieszkańcy puszcz królewskich: łowcy, rudnicy
i bartnicy za daniny: rączkę miodu, kunowe i stożek siana dla strzelców. Jest to niewątpliwy przy-

wilej dany Kurpiom, biorąc pod uwagę fakt, że w tym czasie obowiązywał zakaz polowania
w innych królewszczyznach, pod groźbą kary śmierci. Najbardziej uprzywilejowaną grupą ludności byli
strzelcy – nadzorujący gospodarkę w puszczy i organizujący polowania królewskie, ponieważ podlegali oni
łowczym nadwornym Puszcz Kurpiowsko – Nadnarwiańskich.
Dla myśliwych i bartników las był niemal świątynią, w nim mieszkali, z niego żyli, co wywarło wpływ
na kulturę ludową, do której przeniknęło tak wiele elementów związanych z puszczańskim życiem i przyrodą.
Zdolności artystyczne Kurpiów, piękno dziewiczej przyrody, z którą obcowali na co dzień, nieznaczny wpływ
innych kultur na ich życie, zabobonność, później religijność, spowodowały powstanie specyficznej dla tego
regionu sztuki ludowej, związanej z wierzeniami (nowe latko, wota, pisanki) oraz z potrzebami estetycznymi
(wycinanki, elementy wystroju wnętrz i architektury); sztuki bogatej w elementy animalistyczne, zoomorficzne
i florystyczne.
Na Nowy Rok wszyscy składamy sobie życzenia pomyślności. Dla niezamożnych Kurpiów żyjących
z lasu, gospodarujących na nieurodzajnych glebach wydartych puszczy, pomyślność w zagrodzie i w uzyskiwaniu pożytków z lasów i pól miały zasadnicze znaczenie. Starali się oni wyjść szczęściu naprzeciw i już
na Nowy Rok i Trzech Króli czynili zabiegi magiczne, aby oddziaływać na swą przyszłość.
Tradycją, która straciła na znaczeniu w okresie międzywojennym, zastąpioną opłatkiem, było wypiekanie
ciasta obrzędowego zwanego nowym latkiem (od rozpoczynającego się nowego roku).
Korzeni lepienia byśków i tworzenia nowych latek z różnymi postaciami zwierząt łownych należy szukać
w prehistorii. W muzeach archeologicznych świata zgromadzono setki kultowych figurek zwierząt.
Niewielkimi stworzeniami (jelenie, krowy, psy, konie) z wosku pszczelego na święto Matki Boskiej
Gromnicznej i św. Rocha – opiekuna zwierząt - zdobiono gromnice wotywne, mające znaczenie kultowe.
Poświęcone chroniły dobytek od piorunów, wilków, których na Kurpiowszczyźnie nie brakowało oraz od
innych uciążliwych plag. Wierni zanosili je przed ołtarz, modląc się o pomyślność w gospodarce i łowach.
Kurpiowszczyzna słynie z misternych wycinanek. Zdobiono nimi izby, pomieszczenia gospodarcze a
nawet obory. Etnografowie są zgodni, że przyroda była podstawowym źródłem inspiracji twórczej. Z niej
uzdolnione Kurpianki czerpały wzory do swych leluj – drzewek życia, gwiazd, lasu, ptaków i innych tematów
pojawiających się od niedawna w wycinankach. Myśliwych zainteresuje kadzidlański typ wycinanki, w
którym występuje zwierzyna: jelenie, rogacze, wilki, lisy, wiewiórki, zające oraz psy i myśliwi.
Palmy kurpiowskie i pisanki rozsławiły Kurpiowsczyznę. Spotykamy pisanki z ptakami, jeleniami,
zającami, wiewiórkami. Pisankami obdarowywano się nawzajem, służyły też do zabawy.

Gospodarze, pasterze, myśliwi i artyści ludowi inspirowani przyrodą
wyrabiali: laski, pastorały myśliwskie zakończone łbami zwierząt lub pętlami
z rzemienia, kije podróżne, zabawki i ozdoby, rożki prochowe i rożki do picia,
torby borsucze, elementy architektoniczne domostw (listwy nadokienne,
śparogi, szczyty).
Tematykę powyższą omówiłem w książce szczegółowo, bogato ją
ilustrując.
S.K. Absolutnie nowatorska jest część pracy poświecona okresowi
międzywojennemu i okupacji.
K.M. Okres międzywojenny i okupacji hitlerowskiej jest mi szczególnie
bliski, bowiem zawiera informacje w większości nowe, dotychczas
niepublikowane. Zdążyłem przeprowadzić dziesiątki wywiadów z ludźmi

pamiętającymi czasy przedwojenne (myśliwymi, naganiaczami, obserwatorami polowań), z których połowa
już nie żyje. Kalendarze myśliwskie, Echa Leśne, a przede wszystkim Łowiec Polski są podstawowym
źródłem niestety skromnej, ale jedynej, wiedzy o organizacji łowiectwa kurpiowskiego od początków XX
wieku. Wnikliwa lektura tych czasopism pozwoliła mi zebrać wiedzę o organizacjach łowieckich na terenach
dzisiejszego okręgu ostrołęckiego, o których nikt do tej pory nie pisał. Szczególnie interesująca jest organizacja
myślistwa hitlerowskiego na terenach Puszczy Białej, też po raz pierwszy w moich książkach publikowana.
S.K. Jaki okres dziejów łowiectwa na Kurpiach był najtrudniejszy w dokumentowaniu?
K.M. Paradoksem jest fakt, że największą trudność sprawiło mi charakteryzowanie łowiectwa w latach
1946 – 1975, tj. do czasu powstania okręgów. Wyjątkiem jest powiat ostrowski poznany dość dobrze dzięki
kronice prowadzonej przez łowczego powiatowego Henryka Gosiewskiego. W miarę szczegółowo opisałem
dzieje łowiectwa w okręgu ostrołęckim (poza wynikami w strzelectwie i statystyką łowiecką wskutek spalenia
się siedzib zarządu wojewódzkiego i budynku socjalnego na strzelnicy). Istotnym uzupełnieniem historii
łowiectwa powojennego są charakterystyki kół macierzystych. W książce zinwentaryzowałem sztandary,
miejsca kultu św. Huberta, odznaki, oznaki i medale, medalowe trofea.
S.K. W jaki sposób i gdzie można zdobyć te książkę?
K.M. Książka wydana została w dwóch wersjach edytorskich w dużej mierze dzięki reklamodawcom
i subskrybentom, którzy dokonali przedpłat na wydanie okazjonalne w oprawie skóropodobnej z piękną
metalową plakietą o motywach kurpiowskich, zaprojektowaną przez artystę grafika krakowskiego Huberta
Zwinczaka. Pozostała część nakładu ma twardą oprawę z ilustracjami znanego w kręgach myśliwskich
znakomitego krakowskiego artysty malarza, myśliwego, Andrzeja Łepkowskiego i jest dostępna w ZO PZŁ w
Ostrołęce (29 764 45 74). Kontakt z autorem w celu uzyskania dedykacji pod numerem 605307309.

PROMOCJA KSIĄŻKI

Jan Szpunar otwiera posiedzenie
ORŁ w Ostrołęce i promocję książki.
U dołu uczestnicy spotkania (goście
i sponsorzy): W. Jankowski, K. Nowicki Paweł Tymiński, P. Długołęcki,
H. Soliwoda, S. Murza, J. Szpunar,
K. Mielnikiewicz, J. Ponikiewiski,
J. Suchecki, K. Jutrzenka, T. Staniaszek, K. Ducki, Z. Manowski,
A. Kaczyński, P. Tokarski.

Prezes ORŁ
w Ostrołęce
Jerzy Ponikiewski (po lewej)
gratuluje
K. Mielnikiewiczowi udanej
publikacji.

Autor wręcza
książki członkom
ORŁ w Ostrołęce
i zaproszonym
gościom.

Autor dedykuje
książkę Pawłowi
Tymńskiemu.
Po prawej toast
z historycznej
kulawki.

