„Jak miło jest wertować stare karty zakurzonych
f o li ałów, ręk o p isów e tc. i wyg rzeb yw ać z nich
z lubością ziarna ciekawe i piękne, jak owe dni
minionej młodości, do której myślą z nieokreśloną
tęsknotą wracamy”.
kpt. Józef Władysław Kobylański

Książka wydana z okazji:
I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
„W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz
społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników”, która odbyła się
w Janowie Lubelskim w dniach 28-29 stycznia 2019 r.
XIII Zjazdu Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego
Związku Łowieckiego w Soczewce K. Płocka, w dniach 14-16 czerwca 2019 r.
Nakład 240 egz., w tym 120 w twardej oprawie, numerowanych,
z podpisem autora i wklejoną reprodukcją ekslibrisu Józefa W. Kobylańskiego.

Krzysztof Mielnikiewicz

Kpt. Józef Władysław
KOBYLAŃSKI
prekursor kolekcjonerstwa łowieckiego

Ostrów Mazowiecka 2019

4
Wydawca: Krzysztof Mielnikiewicz
© Krzysztof Mielnikiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz

Ryciny na okładkach ze zbioru Leszka Szewczyka
Strona I
Zdjęcie kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego z Oflagu VI B Dössel, ok 1943 r.
Tło na okładce – „Sarny w biegu”, rys. Franciszka Zadoreckiego, Dorsten 1941 r.
Strona IV
Grafika autorstwa mjr. Jerzego Kisielewskiego (Jerkisa) z Oflagu VI E Dorsten z1941
roku przedstawiająca JózefaWładysława Kobylańskiego i jego zainteresowania łowieckie.
Strony przedtytułowe
Rewers medalu pamiątkowego wydanego z okazji XIII Krajowego Zjazdu Delegatów
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ w dniach 14-16.06.2019 r. w Soczewce k. Płocka. Projekt i wykonanie firma NEST z Pruszkowa.
Reprodukcja ekslibrisu kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego.
Opis rysunku na stonie 93. Zbiór Ryszarda Wagnera.

Wydanie I
ISBN 78-83-934326-2-2 (oprawa twarda)
ISBN 78-83-934326-3-9 (oprawa miękka)
Projekt graficzny i skład:
Krzysztof Mielnikiewicz
Druk i oprawa
Drukarnia MZGraf. S.C. w Wysokiem Mazowieckiem

5

SPIS TREŚCI

O Autorze i Jego książce

6

Szanowni Czytelnicy

7

1.

Okres przemyski (1892 - 1930)

8

2.

Pierwszy okres warszawski (1931-1939)

17

3.

Wojna i okupacja (1939 - 1945)

24

3.1.

Oflag VI E Dorsten

25

3.2.

Oflag VI B Dössel

45

4

Drugi okres warszawski (1946-1971)

71

4.1.

W nowych warunkach społeczno - politycznych

71

4.2.

Pamięć o kpt. Józefie Władysławie Kobylańskim

74

5.

Dorobek pisarski Józefa W. Kobylańskiego

78

5.1.

Książki i broszury

78

5.2.

Opracowania w pracach zbiorowych

79

5.3.

Artykuły w prasie łowieckiej, leśnej, kalendarzach myśliwskich i leśnych

82

5.4.

Artykuły w prasie pozamyśliwskiej

90

6.

Aneks

94

6.1.

Lata 1982-1939

94

6.1.1.

Wypisy z Głównych Kart Ewidencyjnych Wojska Polskiego

94

6.1.2.

Wybrane artykuły prasowe i wiersze kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego
z okresu II RP

98

6.2.

Lata 1939-1946. Wypisy z kronik obozowych prowadzonych przez kpt.
Józefa Władysława Kobylańskiego

104

6.2.1.

„Wieczór Myśliwski” ku czci św. Huberta. Oflag VI E Dorsten 3 XI 1941

104

6.2.2

Wypisy z dziennika ogólnego pisanego w Oflagu VI E Dorsten

121

6.2.3.

Wypisy z dziennika ogólnego pisanego w Oflagu VI B Dössel

134

6.2.4.

Wypisy z kronik „Łowiectwo. Jagdwesen” i „Drobiazgi myśliwskie”
pisanych w Oflagu VI B Dössel

138

6,3

Z czasów PRL

143

7.

Bibliografia

144

6
O Autorze i Jego książce
Odnoszę wrażenie, że w dzisiejszych czasach pojęcie „autorytetu” zostało zdewaluowane, gdyż nie
odczuwamy potrzeby słuchania opinii ludzi mądrych,
którzy mają „coś ważnego” do powiedzenia. Dzisiejszą
rzeczywistość kreują wszechobecni w mediach społecznościowych celebryci. To ich wypowiedzi są wielokrotnie przytaczane, analizowane, dyskutowane, to oni
kreują opinie społeczne na wszelkie tematy w myśl
zasady Stanisława Tyma „Ja się na tym nie znam,
to chętnie się wypowiem”. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest powszechne
przewartościowanie, inaczej mówiąc zmiana hierarchii podstawowych wartości
obecnych w naszym życiu codziennym. To co było, nie ma większego znaczenia,
liczy się dziś, tu i teraz. Wybitne postaci z historii zostały zastąpione przez bohaterów
telewizyjnych show.
Na przekór takiej rzeczywistości medialnej, często hałaśliwej, nijakiej, miernej,
pozbawionej głębszych treści, stanął Krzysztof Mielnikiewicz. To osoba, którą podziwiam w głębi serca nie tylko za odwagę w wyrażaniu często niepopularnych opinii,
ale także za Jego ogromne zaangażowanie i pracę w przywracaniu pamięci o tych,
którzy sami nie mogą już o to zadbać. Z ogromną wnikliwością, skrupulatnością
wyszukuje nieznane nam fakty i układa je w niezmierne interesujące opowieści. Nie
robi tego dla poklasku, rozgłosu, promocji siebie, ale poświęca swój czas i pieniądze
dla idei, dla poszukiwania wartości wyższych, dla promowania myśliwych i łowiectwa.
Ta benedyktyńska praca dokumentalisty przyniosła kolejny owoc, jakim jest
książka o wybitnej postaci – kpt. Józefie Władysławie Kobylańskim, pionierze
polskiego kolekcjonerstwa łowieckiego. Żołnierz, bohater zmagań na polach bitewnych, archiwista, bibliotekarz, kolekcjoner, publicysta, autorytet w dziedzinie kultury
łowieckiej… i tak można by wymieniać. Ciekawa historia jego życia, rozgrywająca
się także w trudnych okolicznościach jakie stwarzały obozy jenieckie podczas drugiej wojny światowej, skłania do refleksji. Dziś, bardziej niż jeszcze jakiś czas temu
potrzeba nam wzorców, autorytetów, potrzeba nam informacji o ludziach, którzy mogą
być źródłem inspiracji, zachętą do wytężonej pracy w niesprzyjających warunkach
jakie kreuje współczesność. Taką postacią był kpt. Józef Władysław Kobylański,
którego możemy bliżej poznać dzięki książce Krzysztofa Mielnikiewicza. Zanurzmy
się w słowa tej książki, pozwólmy odżyć historii na nowo, bądźmy bogatsi życiem
wybitnego Polaka.
Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz
Przewodniczący Komisji Kultury
Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ
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Szanowni Czytelnicy
Oddając w 2012 r. do rąk czytelników książkę
„Myśliwi w Oflagach” wyraziłem przekonanie, że ukazany w niej obraz obozowej aktywności myśliwych
jest niepełny. Zabrakło w publikacji obrazów, rzeźb,
utworów literackich, o których wiedziałem, że istniały
i zostały wysłane bądź przywiezione przez Kobylańskiego do kraju. Miałem nadzieję, że ujrzą one kiedyś
światło dzienne, zawitają na wystawach oraz na łamach
literatury i prasy łowieckiej.
Dwa lata po ukazaniu się książki „słowo stało się ciałem”. Leszek Szewczyk,
nasz klubowy kolega, stał się właścicielem nieznanej dotychczas kolekcji pamiątek
po Józefie Kobylańskim i życzliwie ją udostępnił publicystom, historykom łowiectwa
oraz kilkakrotnie eksponował na wystawach towarzyszących kongresom, jubileuszom,
spotkaniom myśliwskim. Niezwykle ciekawa osobowość kpt. Józefa Kobylańskiego
zaczęła wzbudzać coraz większe zainteresowanie i stawać się bardziej popularna.
Pod koniec 2018 r. prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz zaproponował mi
wygłoszenie wykładu o działalności patriotycznej oraz społeczno-przyrodniczej
zasłużonego myśliwego, podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Janowie
Lubelskim i bez wahania zaakceptował wskazaną przeze mnie postać kpt. J. Kobylańskiego. Przygotowując wykład, zinwentaryzowałem znane mi dokumenty będące w rękach kolekcjonerów, przeprowadziłem kwerendy w internecie, muzeach,
bibliotekach oraz w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, które
zaowocowały, wprawdzie jeszcze niepełnym, ale nadspodziewanie bogatym materiałem na temat Kobylańskiego, nie tylko na wykład, ale i na książkę biograficzną.
Oprócz wiadomości stricte biograficznych, opracowanie przekazuje wiedzę,
tylko pozornie nie dotyczącą bohatera książki, m.in. opisy obozowych uroczystości
hubertowskich, w których Kobylański odgrywał rolę drugorzędną, czy różne dzieła
stworzone przez jeńców wojennych z inspiracji Kobylańskiego. Uczyniłem to jednak celowo, bowiem cytując zamieszczone w aneksie, szczegółowe wspomnienia
obozowe Kobylańskiego, podając bibliografię i treść niektórych publikacji poznajemy
jego osobowość i wyjątkową rolę jaką odegrał w popularyzacji, wzbogaceniu i zachowaniu dóbr kultury łowieckiej.
Serdecznie dziękuję prof. dr. hab. Dariuszowi J. Gwiazdowiczowi za wsparcie
duchowe, trafne uwagi recenzenckie i bardzo ciepłe słowa o autorze i jego
opracowaniu. Bardzo dziękuję Leszkowi Szewczykowi, bibliofilowi, koledze
klubowemu i działaczowi łowieckiemu za bezinteresowne udostępnienie wyjątkowego
zasobu kolekcjonerskiego, związanego z postacią kpt. Kobylańskiego, bez którego
niemożliwe byłoby pełniejsze opracowanie książki i jej bogate zilustrowanie.
Krzysztof Mielnikiewicz
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1. Okres przemyski (1892 - 1930)
Józef Władysław Kobylański urodził się 2 kwietnia 18921 r. w Busku k. Lwowa.
Rodzicami jego byli Władysław i Jadwiga z domu Zbigniewicz. W 1906 roku ukończył w Złoczowie III klasę gimnazjalną i przeniósł się do Lwowa, gdzie kontynuował
naukę w seminarium nauczycielskim, które ukończył w 1911 r., składając maturę seminaryjną. Przez 3 lata był nauczycielemdziennikarzem w Olesku, zdał egzamin
kwalifikacyjny, po czym rozpoczął studia
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu
Lwowskiego, przerwane przez I wojnę
światową. Do wojska austriackiego wstąpił 1 sierpnia 1914 r.2 Udział w wojnie
rozpoczął w randze podoficera w 80 pułku piechoty w kompanii kulomiotów (karabinów maszynowych).
W pierwszej fazie wojny, w walkach
z Rosjanami, został dwukrotnie ciężko ranny (pięcioma kulami), 21 października pod
Przemyślem i 9 kwietnia 1915 w Karpatach.
Za odniesione kontuzje otrzymał w 1918 r.
Medal za Rany, ustanowiony w 1917 r.
przez Cesarza Karola I. Za odwagę i waleczność podczas ciężkich kwietniowych
bitew w 1915 r. został mianowany kadetem
(podchorążym). Do stopnia podporucznika
Józef W. Kobylański. Atelier Buxdorf. Brody,
ok. 1910 r. (Biuletyn KKiKŁ 1997/9/13)
awansowano Kobylańskiego 1 sierpnia
1
Błędny rok urodzenia (1893 r.) podaje większość źródeł, m.in.: Wikipedia (https://pl.wikipedia.org/
wiki/Józef_Władysław_Kobylański) dostęp 10.01.2019, „Łowiec Polski” (1971.10:14.), „Leksykon
kultury łowieckiej” (2018:79), „Gazeta Wyborcza” (2000,156), „Kronika Warszawy” (2008) i in.
2
Wszystkie dane biograficzne (daty urodzenia i ślubu, ruchu służbowego w wojsku, awansów,
odznaczeń, przebiegu nauki itp.) zostały podane w oparciu o wojskowe archiwalne dokumenty personalne, pisane lub uwierzytelniane przez J. W. Kobylańskiego. Teczka z tymi dokumentami (sygnatura
CAW AP 13293) znajduje się w Wojskowym Biurze Historycznym w Rembertowie k. Warszawy.
W aneksie na str. 94-97 zamieszczono najważniejsze wypisy z Głównych Kart Ewidencyjnych, dot.
biografii J. W. Kobylańskiego.
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1917 r. Trebinje - miejsce postoju oddziału Kobylańskiego i szkolenia na kursie kulomiotów

1916 r. Porucznikiem został tuż przed
zakończeniem I wojny światowej 1 listopada 1918 roku. Po powrocie ze szpitala
służył w 22 i 23 pułku pospolitego ruszenia
oraz w 35 pułku strzelców. Przeszedł
szkolenia w dowodzeniu oddziałami karabinów maszynowych w Munkaczu (Austro-Węgry) w 1914 r. i w Trebinje (Bośnia
i Hercegowina). Na froncie włoskim walczył 9 miesięcy.

Medal za Rany
Laeso militi - Rannemu żołnierzowi

Krzyż Karola. Karl-Truppenkreuz.
1918 r. Na froncie francuskim w okopach pod
Verdun3 i w oczekiwaniu na powrót do Polski.
J. Kobylański po prawej. Zbiór Jacka Dehnela

„GRATI”, „PRINCEPS ET PATRIA” i „CAROLVS
IMP. ET REX” (wdzięczny książę i kraj; Karol, cesarz i król). Na rewersie „VITAM ET SANGVINEM”

(życiem i krwią)

Główna bitwa pod Verdun miała miejsce od 21 lutego do grudnia 1916 r. Front stał pod Verdun do
końca I wojny światowej, do czasu podpisania rozejmu między walczącymi stronami.
3
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Od 1 września 1918 r. przebywał na froncie zachodnim ze 106 dywizją, a od 20
października 1918 r. na pierwszej linii pod Verdun, gdzie przeżył noc na patrolu, pod
samymi drutami „nieprzyjaciela”, w błocie i deszczu. W oddziale J. Kobylańskiego byli sami Polacy. 3 listopada oddział wycofano z pierwszej linii. Za waleczność
odznaczony został Krzyżem Karola.
20 listopada, tuż po podpisaniu rozejmu kończącego I wojnę światową, Kobylański wybrany został przez Soldatenrat pułku oficerem propagandy. 25 listopada
pułk podzielono na narodowości i rozformowano. Kobylańskiemu przydzielono pół
batalionu składającego się z Rusinów i Polaków i 29 listopada transportem kolejowym
skierowano do kraju. Po licznych wydarzeniach, trasą przez Monachium, Wiedeń
i Koszyce, 9 grudnia transport dotarł do Nowego Sącza, gdzie Rusinów internowano
(Sikorski 1997).
13 grudnia 1918 r. J. Kobylański wstąpił do polskiej armii z przydziałem do Przemyskiej Legii Oficerskiej i grupy gen. Zygmunta Zielińskiego. Otrzymał stanowisko
dowódcy kompanii ckm i przydzielony do Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego. Bił się
pod Gródkiem Jagiellońskim, walczył o Lwów, bronił Przemyśla i Ziemi Przemyskiej,
za co oznaczony został odznaką Orląt nr 13870 i Gwiazdą Przemyśla nr 2045.4
Dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego L. 745 z 19 lutego Dz. Rozkazów Wojskowych nr 23/19 został J. W. Kobylański przyjęty do Wojska Polskiego
na żołnierza zawodowego, z zatwierdzonym stopniem porucznika.
9 listopada 1919 roku zawarł związek małżeński z Władysławą Franciszką
Henzlikiewicz, również odznaczoną Gwiazdą Przemyśla za udział w walkach
w obronie miasta.

Odznaka Orlęta w wersji II dla
oficerów i podoficerów

Odznaka honorowa Gwiazda
Przemyśla

Kpt. Józef Władysław
Kobylański 1922 r. (Narodowe
Archiwum Cyfrowe)

Statut odznaki honorowej dla obrońców Przemyśla i Ziemi Przemyskiej, pod nazwą Gwiazda
Przemyśla, przyznawanej uczestnikom walk polsko – ukraińskich, prowadzonych od 1 listopada 1918
do 16 maja 1919 r. znajduje się w Archiwum Państwowym w Przemyślu.
4
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Podczas wojny bolszewickiej J. W. Kobylański walczył pod rozkazami gen.
Zygmunta Zielińskiego, a następnie płk. Wiktora Kamionki-Jarosza, późniejszego
generała. Ponad 2 lata służył w obozie ćwiczebnym 6 armii. Dowodził kompanią
kulomiotów, był instruktorem wyszkolenia, referentem oświatowym i adiutantem
dowódcy. Pułkownik W. Jarosz, przed rozwiązaniem obozu ćwiczebnego, wystawił
J. W. Kobylańskiemu opinię pochwalną z rekomendacją awansu i kontynuacją służby. W opinii z 25 sierpnia 1921 r. informował Ministerstwo Spraw Wojskowych, że
porucznik Kobylański (pisownia oryginalna) był wybitnym instruktorem i pedagogiem,
wzorowym dowódcą kompanii Karabinów Maszynowych. W walkach bolszewickich
okazał się oficerem nieustraszonym, dbającym stale o żołnierza i przyświecającym
mu zawsze odwagą i osobistym męstwem, nie pozwalającym mu ani na chwilę, upaść
na duchu. Jako referent oświatowy wydał por. Kobylański „Kalendarzyk Żołnierski”
„Wskazówki dla referentów oświatowych”, „Program Pracy Oświatowej” i „Odezwę
do żołnierzy”5 w dniu 19 marca 1921 r., za którą z Rozkazu Naczelnego Wodza przysłała
mu Adiutantura Generalna serdeczne podziękowanie. Był w całym garnizonie jedynym mówcą, którego delegowano zawsze na wszystkie uroczystości żołnierskie
i państwowe celem przemawiania. Własną i niezmordowaną pracą zorganizował
kompletną orkiestrę pułkową, która była chlubą Obozu Ćwiczebnego 6-ej Armii.
Poza tym miał pod swym zarządem szkołę analfabetów, biblioteki, kino polowe, teatr
żołnierski, grający w każdą niedzielę, orkiestrę, fotografa i dwa sklepy żołnierskie,
prowadząc wszystko ku największemu i ogólnemu zadowoleniu i pożytkowi.
W roku 1920 wykładał na kursie oficerskim „Historię Polski”, zaś w 1921
w CWA „Historię Wojska Polskiego” na 3 kursach oficerskich, budząc, jak gorący
Polak ducha narodowego u swych słuchaczy, jako też umiłowanie wszystkiego co
ojczyste. Za powyższą pracę jego i postępowanie godne prawdziwego oficera i Polaka, przydzieliło go Dowództwo 6-ej Armii na stanowisko przy Dowództwie Okręgu
Generalnego Brześć n. Bugiem w Wydziale III (CAW AP 13293).
Po kursie oficerskim odbytym w Centrum Wyszkolenia w Jarosławiu otrzymał
Kobylański 1 czerwca 1921 r. przydział do Dowództwa Okręgu Generalnego IX (DOG
IX) na stanowiska referenta oświatowego i wychowania fizycznego. 18 czerwca 1922
roku awansowany został do stopnia kapitana.6
W wojsku redagował pismo sztabowe „Obrońca Ojczyzny”, publikował artykuły
w „Polsce Zbrojnej” i „Głosie Poleskim”. Publikacje Kobylańskiego, zawsze bardzo
patriotyczne, dotyczyły głównie zagadnień społecznych, literatury, teatru, sportu
i myślistwa (Sikorski 1998: 113). Organizował i prowadził zawody sportowe w DOK
IX (Głos Polesia 22: 6). Był członkiem sekcji myśliwskiej przy WKS „Kresy”.
W Brześciu wykrystalizowała się jego pasja łowiecka.
5
Plakat z patriotyczną treścią odezwy pokazano na s. 103, oryginał znajduje się w Centralnym Archiwum Wojskowym w Rembertowie, sygnatura akt CAW AP 13293.
6
Dziennik Personalny nr 13/22. Dekret L.dz. 19400/O.V z 3 maja 1922. Lokata 990.
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Po pięciomiesięcznym kursie doskonalenia wojskowego w Warszawie powrócił
1 marca 1924 r. do Brześcia i został dowódcą 9 kompanii 5 psp w Przemyślu.
28 listopada1925 r. zdał egzamin biblioteczno-archiwalny w Centralnej Bibliotece Wojskowej, po odbytym wcześniej w Warszawie miesięcznym kursie bibliotekarskim, co pozwoliło mu profesjonalnie prowadzić archiwum i bibliotekę
garnizonową w Przemyślu, mimo że było to zajęcie dodatkowe kapitana. Umiejętności
te okazały się też niezwykle przydatne, kiedy Józef Kobylański dostał się do niewoli
i przebywał w oflagach.
Biblioteka garnizonowa była zapewne unikatem wśród naukowych i beletrystycznych bibliotek wojskowych w Polsce. Na fakt ten zwrócił uwagę i żywo się
nim zainteresował dr Witołd Ziembicki, znany myśliwy i bibliofil. W „Łowcu”,
organie Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego we Lwowie, pisał na ten temat
między innymi: (...) Biblioteka ta, otwarta 2 razy w tygodniu, cieszy się w Przemyślu nadzwyczajnym powodzeniem. I tak w r. 1927 korzystało z niej 15.126 osób,
zarówno ze sfer wojskowych, jak i cywilnych, mających prawo korzystania z niej
za opłatą 1 zł miesięcznie. Ale p. Kobylański, zaszczytnie znany myśliwy-autor
i myśliwy-bibliofil, nie poprzestał na tym. W ramach biblioteki oficerskiej stworzył

Biblioteka oficerskiego kasyna garnizonowego w Przemyślu.
Po lewej J. Kobylański
- kierownik placówki

Kpt. J. W. Kobylański
przed biblioteką garnizonową w Przemyślu,
ok. 1928 roku (Narodowe Archiwum Cyfrowe, NAC)
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on mianowicie specjalną biblioteczkę myśliwską, obejmującą już 88 dzieł, wśród
których widnieje Wodzicki, Kurowski, Siemieński, Ubysz, Weyssenhoff, Dygasiński,
Machczyński, Starzeński, Ejsmond, Korsak i in. Jest to, jak dotąd, przypadek jedyny
w swoim rodzaju. Jak wielkie znaczenie może mieć taka instytucja pod względem
dydaktycznym i propagandowym, nie potrzeba udowadniać. Dlatego też wszyscy,
którym leży na sercu rozwój naszego łowiectwa, jako gałęzi gospodarstwa krajowego,
muszą szlachetnej inicjatywie jednego z naszych najgorliwszych pionierów gorąco
przyklasnąć i życzyć mu, aby znalazł jak najliczniejszych naśladowców (Ziembicki
1928: 126). W opracowaniu zbiorów pomogła Kobylańskiemu znajomość języków:
niemieckiego, rosyjskiego i ruskiego (ukraińskiego).
Podczas pobytu w Przemyślu zaangażował się w życie kulturalne i sportowe miasta. Był współzałożycielem i członkiem zarządu Przemyskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Historycznego, który jako jeden z nielicznych oddziałów w kraju, został
utworzony w 1928 roku, z inicjatywy Zarządu Głównego Towarzystwa oraz grupy
przemyskich historyków na czele z Janem Smołką, archiwariuszem miejskim7.
Był wieloletnim członkiem zarządu Klubu „Polonia” w Przemyślu. W 1926 r. po
oddaniu do użytku nowoczesnego stadionu lekkoatletycznego Wojskowego Klubu
Sportowego „Legia” Kobylański objął kierownictwo sekcji lekkoatletycznej „Polonii”.
Uczestniczył w zawodach sportowych. W relacji prasowej z meczu klubów „Polonii”
i „Hagiboru” czytamy: Gra od samego początku przybrała charakter gwałtowny,
tempo huraganowe i start do piłki nożnej ostry, jak brzytew, tętno 140 na minutę,
gorączka wzrasta, górę bierze Polonia (większość wojskowi) i pierwszą bramkę
ostrym strzałem szpitalnym ładuje kpt. Kobylański! (Ziemia Przemyska 1926a: 4).
Kobylański równolegle wzbogacał prywatną bibliotekę łowiecką, zniszczoną
podczas I wojny światowej. W jednym z ogłoszeń pisze: mój rodzinny księgozbiór
myśliwsko-przyrodniczy nadwyrężyła mocno wojna. Przeszedłem istną tragedię. Dzicz
wschodu ścieliła koniom moimi książkami. Dokładam starań, aby powstałe braki
uzupełnić, zabliźnić rany (Kobylański 1928,12 :1). Zniszczeniu uległy też wszystkie
dokumenty szkolne. W 1926 r. miał zinwentaryzowanych 320 polskich dzieł, a wśród
nich liczne białe kruki i stare dokumenty (Treichel 1986). Z informacji udzielonej

W szeregi Małopolskiego Towarzystwa
Łowieckiego Józef Kobylański został
przyjęty 18 stycznia 1925 r.
Zbiór Leszka Szewczyka
7
http://www.przemysl.ap.gov.pl/art,444,90-lecie-przemyskiego-oddzialu-polskiego-towarzystwahistorycznego (dostęp 21.01.2019).
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redaktorowi „Czasu” wiemy, że odziedziczywszy po ojcu, znanym bibliofilu, cenny
księgozbiór, składający się przeważnie z „białych kruków” z najprzeróżniejszych
dziedzin, zaczął go przebudowywać na bibliotekę o tematyce łowieckiej, dotyczącej
zwłaszcza historii i kultury łowiectwa w Polsce (Czas 1936).
Był człowiekiem bardzo religijnym, o konserwatywnych poglądach. Pisał,
pomijając prasę łowiecko-leśną, głównie w gazetach i czasopismach o profilu
chrześcijańsko-narodowym. Regularnie uczestniczył w nabożeństwach niedzielnych, pielgrzymował na Jasną Górę8. Religijność w sposób szczególny uwypuklają
pamiętniki obozowe pisane w oflagach podczas II wojny światowej oraz pielęgnowanie kultu św. Huberta. Kobylańskiego interesowały wszelkie artefakty ze
wszystkich dziedzin łowiectwa. Zbierał je, badał i opisywał z niezwykłą determinacją
i starannością do końca II wojny światowej. Swoje uwagi i przemyślenia publikował
w prasie, czasopismach łowieckich i w licznych, wydawanych nakładem własnym
i przez redakcje „Łowca” i „Łowca Polskiego” oraz niskonakładowych broszurkach
tematycznych. W okresie przemyskim trwającym do marca 1931 r. publikował już
jako uczeń szkoły średniej, posyłał swe prace9 na konkursy w m.in. ukazującym
się w Krakowie tygodniku dla wsi „Rola”. Niektóre z tych prac były pozytywnie
oceniane i nagradzane. (Woliński 2008). Jako żołnierz i myśliwy publikował:
w „Sylwanie” „Łowcu” „Łowcu Polskim”, „Głosie Poleskim”, „Polsce Zbrojnej”,
„Nowym Głosie Przemyskim”, „Tygodniku Przemyskim”, „Ziemi Przemyskiej”,
„Ilustrowanym Kuryerze Naukowym” pisał artykuły do kalendarzy „Łowca”, a także
opracowywał hasła do „Ilustrowanej Encyklopedii Trzaski, Everta i Michalskiego”.

J. W Kobylański podczas wizyty w zwierzyńcu Mieczysława Pągowskiego w Warszawie z mandrylem
i wężem czteropręgowym. Na podstawie J. W. Kobylański. „Jak powstał w odrodzonej Polsce pierwszy
zwierzyniec w Warszawie.” Przemyśl 1928
8
Wpis J. Kobylańskiego z 2 września 1928 r. został wybrany przez oo. Paulinów do publikacji
w przygotowywanej do druku księdze pamiątkowej Jasnej Góry.
9
Młodzieńczy wiersz „Poszła odemnie” zamieszczony został w aneksie na stronie 103.
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W pięciotomowej edycji tej encyklopedii z lat 1925-1928 zamieścił 917 haseł
dotyczących łowiectwa i innych zagadnień pokrewnych (Kobylański 1935). W
czasopiśmie „Świat i prawda” prowadził rubrykę myśliwską.
Wszystkie artykuły J. W. Kobylańskiego nacechowane były troską o przyrodę
i prawidłowe łowiectwo. W rubryce „Z wydawnictw” „Łowca” czytamy: W wychodzącym w Grudziądzu, przez p. Gądkowskiego redagowanym, a działy dla wszystkich
objawów życia zawierającym, ilustrowanym miesięczniku „Świat i prawda” jest też
stale dział myślistwu poświęcony. Dział ten pozostaje od stycznia br. pod redakcją
p. Józefa Władysława Kobylańskiego, kap. 5 p.s.p. w Przemyślu, członka MTŁ. Pan
Kobylański zamieszcza tam co miesiąc sumiennie opracowany poradnik myśliwski
i kalendarze myśliwskie obowiązujące w różnych stronach Polski, a prócz tego bądź
poważną rozprawkę, bądź jakąś opowieść, humoreskę i wierszyk. Zamieszczony w zeszycie kwietniowym artykuł „Plagi żywiołowe i choroby zwierzyny łownej” tchnie
umiłowaniem prawidłowego łowiectwa. Jesteśmy pewni, że p. Kobylański oddaje tej
idei niepoślednie usługi, tym zwłaszcza, że swoją pracę wkłada w pismo o szlachetnych
intencjach, a przeznaczonych nie tylko dla myśliwych, lecz dla szerokiej publiczności,
która w ten sposób mimo woli, dowiaduje się, że łowiectwo to nie zabawka, lecz
poważna gałąź kultury10 (Sander 1925: 79).
Kobylański należał do Przemyskiego Klubu Łowieckiego11, w którym członkami
byli żołnierze wojsk stacjonujących w Przemyślu. Tam też rozpoczął badania nad
historią zwierzyńców i pierwszych ogrodów zoologicznych na ziemiach polskich.
Efektem tych badań były publikacje (monografie) o zwierzyńcach w Przemyślu
(1928), Zamościu (1928), Warszawie (1928, 1929), Poznaniu (1928), Krakowie
(1929), Katowicach (1929), Kórniku (1938) i w Malinowszczyźnie (1930).
Prace kontynuował w Warszawie po 1931 roku, gdzie wydał monografie (odbitki
z „Łowca Polskiego” i z kalendarzy myśliwskich) o zwierzyńcach w Częstochowie,
Grodnie, Katowicach, Krakowie i Lesznie (1930), Zwierzyńcu Krakowskim w Lesie
Wolskim (1934) i Kórniku (1937)12.
Znaczenie i wiarygodność tych publikacji potwierdza fakt, że stanowiły one
niejako fotograficzny obraz opisywanych placówek, że ich opisy były oparte nie
10
Nie udało się autorowi dotrzeć do artykułów Kobylańskiego zamieszczonych w rubryce myśliwskiej
w czasopiśmie „Świat i Prawda”.
11
Przemyski Klub Łowiecki powstał 5 grudnia 1924 r. Jego założycielami byli: gen. bryg. dr
Czesław Majewski, kpt. Czesław Mańkowski, kpt. Józef Turczyński, por. Stanisław Cichoński, lekarz
weterynarii Karol Cehak, adwokat dr Józef Palch. W skład klubu wchodzili oficerowie z poszczególnych
formacji wojskowych Okręgu Korpusu X, komendy garnizonu, pułku piechoty Strzelców Lwowskich,
pułku Strzelców Podhalańskich, pułku artylerii ciężkiej, batalionu saperów i innych jednostek, oraz
reprezentacji socjety przemyskiej. Z grona szczególnie znanych postaci, których lista jest bardzo długa
w okresie międzywojennym, do klubu należeli: gen. Mieczysław Boruta Spiechowicz, gen. Tadeusz
Klimecki płk Roman Maksymowicz (członek Wydziału Klubu, pełniący funkcję łowczego do wybuchu
wojny i po wojnie), kpt. Władysław Kobylański, Jan Zawirski (legionista, zasłużony w walkach o polskość Przemyśla). Na podstawie http://www.ponowa.org/historia/.
12
Bibliografia Józefa W. Kobylańskiego na stronach 78-92.
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tylko na gromadzonych przez autora materiałach archiwalnych, ale też na autopsji
i przeprowadzanych na miejscu rozmowach z naocznymi aktorami i świadkami
opisywanych wydarzeń. A interesowało go niemal wszystko i w niemal równym stopniu:
aktualny zwierzostan ogrodu, pochodzenie zwierząt, przychówek, opiekunowie itp.
Jedynie z notatek Kobylańskiego możemy się dziś dowiedzieć, kto należał do twórców
i entuzjastów powstania danego zwierzyńca i jak wyglądała strona ekonomiczna jego
istnienia - ceny biletów wstępu i osiągane z nich wpływy, ewentualna pomoc ze strony
władz miejskich i innych instytucji, wreszcie zamierzenia na przyszłość (Woliński
2008: 33-42).
Okres przemyski był bardzo owocny w twórczości Kobylańskiego. Wydał,
głównie nakładem własnym, publikacje (pisownia tytułów oryginalna przyp. K.M.):
„Wskazówki dla referentów oświatowych” (1920), „Kalendarzyk żołnierski”
(1921),” „W obronie użytecznej zwierzyny łownej” (1927)., „Kłusownik” (1927),
„Plagi żywiołowe i choroby wrogami użytecznej zwierzyny łownej” (1928),
„Bibljografja łowiecka w Odrodzonej Polsce” (1928), „Katalog bibljoteki myśliwskoprzyrodniczej przy bibljotece kasyna Garnizonowego w Przemyślu” (1929), „Humor
i łacina myśliwska. Zbiór anegdot, humoresek, opowiadań, dowcipów i żartów
myśliwskich” (1929). Za służbę wojskową w okresie przemyskim Kobylański
odznaczony został Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości i licznymi
pochwałami przełożonych13.

Medal
Niepodległości

Krzyż Walecznych

Karta informacyjna ze szczegółami nadania Medalu Niepodległości na stronie: https://wbh.wp.mil.pl/
pl/skanywyszukiwarka_kartoteka_personalno_odznaczeniowa/?strona=7&szufladka=KNY-KOCH
13
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2. Pierwszy okres warszawski (1931-1939)
W 1931 roku otworzyło się przed Józefem W. Kobylańskim szerokie pole do
działalności łowiecko-publicystycznej i kolekcjonerskiej.14 9 marca przeniesiony został do Warszawy15 i wcielony do Dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP)16.
Współpracując z „Łowcem Polskim”, w którym od 1933 r. jest członkiem komitetu
redakcyjnego nawiązuje liczne kontakty i przyjaźnie z luminarzami polskiego
łowiectwa w całym kraju17. Jest niestrudzony w popularyzacji łowiectwa. W samym
„Łowcu Polskim” w latach 1918-1939 ukazuje się ponad 175 artykułów, pisze też
m.in. do „Myśliwego”, redagowanego przez Leona Ossowskiego, „Ech Leśnych”,
„Przeglądu Myśliwskiego”, „Przeglądu Myśliwskiego i Łowiectwa Polskiego”,
„Trąbek Wileńskich” „Łowca”, „Sylwana”, „Kalendarzy Myśliwskich”. Publikacje
Kobylańskiego znajdują się w wydawnictwach książkowych: „Łowiska pomorskie”,
„Myślistwo wschodnie”, „Echo polskich łowisk”, Encyklopedii Powszechnej „Ultima
Thule”18, do której opracował hasło „myślistwo” (Pawlikowski 1935, 2: 4).
Popularyzuje łowiectwo w prasie codziennej, branżowej i periodykach, głównie
narodowo-chrześcijańskich, wydawanych nie tylko w Warszawie: „Ilustrowanym
Kuryerze Codziennym” i jego dodatku niedzielnym „Kuryerze Literacko-Naukowym”, „Polsce Zbrojnej”, „Czasie”, „Kronice Polskiej i Świata”, Szpargałach”.
Współpracuje z periodykami dla dzieci i młodzieży szkolnej „Młodym Polakiem”
i „Dzwonkami”.
1 października 1934 r. odbył sześciomiesięczną praktykę w Ministerstwie Komunikacji19, następnie 31 marca 1935 r. został przeniesiony do rezerwy20 z równo14
Irena Treichel (1986: 96-97) podaje w biogramie Kobylańskiego, że na krótko przed Warszawą
mieszkał w Poznaniu. Podobna informacja znalazła się na stronie internetowej „Exlibrisu Polskiego”
http://ekslibrispolski.pl/?page_id=2298. Wzmianka o dłuższym pobycie w okolicach Poznania, zawarta
jest w artykule Kobylańskiego „Korespondencje z Mołoszkowic (Poznań)”, wysłanym do „Łowca”
w 1928 r., nr 15/242. Z bardzo szczegółowych wojskowych kart ewidencyjnych wynika, że cały czas
przebywał w Przemyślu.
15
Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 3 z 26 marca 1931 roku, s. 120.
16
W biogramach pojawiają się błędne daty (1930, 1932) przeniesienia Kobylańskiego do Warszawy.
17
Listy Władysława Janty - Połczyńskiego, Władysława Gürtlera i innych znanych myśliwych, pisane
do J. W. Kobylańskiego znajdują się w bibliotece PZŁ i w MŁiJ w Warszawie.
18
Polska encyklopedia, wydawana w latach1927-1939 przez wydawnictwo Ultima Thule, pod
redakcją Stanisława Franciszka Michalskiego (od 1935 współredaktorem był Juliusz Wiktor Gomulicki).
Najobszerniejsza polska encyklopedia międzywojenna. Do roku 1939 ukazało się dziewięć tomów (litery
A-Spa). Hasło „myślistwo” zawarte jest w tomie 7, str. 517-519.
19
Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 14 z 22 grudnia 1934 roku, s. 276.
20
Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych Nr 8 z 1 czerwca 1935 roku, s. 49.
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czesnym awansem do Oficerskiej Kadry Okręgowej Nr I.
W 1935 r. po wielu staraniach podjął pracę na niezbyt eksponowanym stanowisku
starszego referendarza PKP. Z czasem awansował na kierownika referatu kulturalnooświatowego i redagował gazetkę kolejową. Decyzja ta była jednak przemyślana,
bowiem ułatwiała ona Kobylańskiemu gromadzenie materiałów z interesujących go
dziedzin, co nadal było jego celem. Sprzyjała temu przysługująca na jego stanowisku
bezpłatna jazda kolejami oraz przychylność zwierzchników, co pomagało w wędrówkach po Polsce, umożliwiało odwiedzanie archiwów i bibliotek, a tym samym
również dalsze pomnażanie jego zbiorów (Woliński 2008).
Odwiedzał te urzędy, archiwa, biblioteki, dwory i parafie, o których wzmianki
na temat historii łowiectwa znalazł w literaturze, prasie, starych dokumentach. Lubię
wertować stare książki, karty zakurzonych foliałów, pożółkłe rękopisy i wyławiać
z nich rzeczy piękne i ciekawe - pisał w Łowcu Polskim (Łowiec Polski 1966, 2: 6).
Zachowała się ciekawa adnotacja J. W. Kobylańskiego w kronice z 1924 r. parafii Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie w Warszawie, którą odwiedził
badając historię marymonckiego zwierzyńca, łowów Augusta III Sasa, i pałacyku
myśliwskiego: Księgę tę, wypożyczoną mi do pracy naukowej na krótko przed
wybuchem wojny 1939 roku, ocalałą z grabieży wojennej mego mieszkania
– a obecnie odnalezioną wśród stosu papierów – zwracam ze szczerym zadowoleniem i ulgą oraz z polskim, gorącym podziękowaniem „Bóg zapłać!”. Warszawa
dnia 11 listopada 1949 r. Józef Władysław Kobylański kapitan rezerwy, radca kolei21.
W okresie warszawskim uchodził za eksperta w dziedzinie kolekcjonerstwa
łowieckiego. Zbierał niemal wszystko co dotyczyło historii i kultury łowieckiej.
O jego determinacji w poszukiwaniu artefaktów łowieckich świadczą różnej treści
odezwy kierowane do ludzi dobrej woli, publikowane w kilkudziesięciu tytułach
prasowych, także w prasie regionalnej i branżowej, w której proponował kupno
dosłownie wszystkiego, co wiązało się z jego zainteresowaniami łowieckimi: książki,
czasopisma, kalendarze, rękopisy, wierszyki i opowiadania, exlibrisy, nuty, etykiety,
znaczki i kartki pocztowe, fotografie, rysunki, drzeworyty, dokumentacje kół i towarzystw łowieckich (statuty, zaproszenia, regulaminy, dyplomy, listy, koperty
z logotypami, karnety, odznaki i żetony osób prywatnych, bractw kurkowych i kół łowieckich, medale, blachy straży łowieckich, rybackich, leśnych i polowych, artefakty
związane z kultem hubertowskim (medaliki, odznaki, żetony za biegi św. Huberta,
zdjęcia lub opisy: obrazów, kapliczek, rzeźb, chorągwi, sztandarów, itp.), myśliwskie
wycinki prasowe, informacje o zwierzyńcach, adresy myśliwych, leśników, autografy
i inne przedmioty i zabytki kultury.
Kobylański dzięki niezwykłej pracowitości doszedł do niebywałej wiedzy
łowieckiej, okazał się kolekcjonerem z krwi i kości, bowiem opisywał swoje
przedmioty, publikował wyniki badań i udostępniał je zainteresowanym. Własne
21

https://www.parafia-marymont.pl/wp-content/uploads/2016/07/KronikaParafii.pdf.
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Jedna z wielu wersji ogłoszenia kolekcjonerskiego, zamieszczanego przez Kobylańskiego w prasie łowieckiej i ogólnej, udostępnianego myśliwym z okazji zjazdów, zebrań i spotkań w kołach łowieckich
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mieszkanie ze zbiorami myśliwskimi traktował, jak muzeum22. Już przed II wojną
światową udostępniał bezinteresownie zbiory i bibliotekę szerokiemu ogółowi
badaczy z dziedziny myślistwa i łowiectwa, oddając im do pracy we własnym
mieszkaniu, w oznaczonych godzinach rannych, jeden pokój „z telefonem”.
Z wszystkich udostępnień goście Kobylańskiego, głównie ludzie nauki i literaci,
mogli korzystać nieodpłatnie. Osoby korzystające z jego gościnności miały jedynie
obowiązek wpisywania się do „Złotej Księgi” właściciela mieszkania, podając we
wpisie oprócz swoich danych personalnych także opracowywany temat. Zachowały
się w niej wpisy m.in. znanego ornitologa prof. Janusza Domaniewskiego, poety
Juliana Tuwima, popularnej wówczas w Warszawie powieściopisarki Marii Heleny
Szpyrkówny (Woliński 2008: 33-42; Kobylański 1928).
Oprócz posiadania największego w przedwojennej Polsce księgozbioru o tematyce łowieckiej, Kobylański szczycił się niezwykle bogatą kolekcją medali,
żetonów (odznak), oznak myśliwskich i jeździeckich (biegi św. Huberta). W Warszawie eksponował swoje falery na Pokazach Trofeów Łowieckich. Na II pokazie
w 1932 r. oraz na III, zorganizowanym z okazji odbywającego się w 1934 r. Kongresu
Międzynarodowej Rady Łowieckiej (CIC), za zbiór odznak, otrzymał złoty żeton
w kategorii „inne”. Janusz Domaniewski w relacji z wystawy napisał, że: na specjalną
wzmiankę zasługują zbiory odznak łowieckich kapitana Józefa Wł. Kobylańskiego.
Zbiory te stale wzrastają. Na II pokazie wystawił kapitan Kobylański 120 odznak, na
tegorocznym widzieliśmy ich już 184. Życzyć należy niestrudzonemu zbieraczowi, by
zbiór jego wzrastał w tym tempie (Domaniewski 1934: 295). W 1936 r. we Lwowie
na Jubileuszowej Wystawie Łowieckiej Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego,
wystawił 344 eksponaty, a w Poznaniu na Jubileuszowej Wystawie Łowieckiej
w 1937 r. pokazał już 364 przedmioty podzielone na działy: odznaki towarzystw
łowieckich (106), medale i tarcze towarzystw łowieckich oraz wystaw łowieckich
(50), odznaki towarzystw opieki nad zwierzętami (8), odznaki ku czci św. Huberta
(25), odznaki za strzelania myśliwskie i inne (34), odznaki myśliwskie prywatnych
osób (20), tarcze straży łowieckiej i leśnej (14), różne odznaki krajowe mające
łączność z myślistwem (31), zagraniczne odznaki myśliwskie oprócz rosyjskich (14),
zagraniczne odznaki myśliwskie polsko-rosyjskie i rosyjskie (62) (Katalog 1937).
Największy sukces w tej dziedzinie odniósł Kobylański w Berlinie, na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej. Jego zbiór, liczący ponad czterysta egzemplarzy
falerów, przedstawiających motywy łowieckie w sztuce grawerskiej, zwrócił uwagę
dostojników niemieckich i jako jedyny tego rodzaju na świecie, otrzymał najwyższe
wyróżnienie w swojej kategorii (Gwiazdowicz, Wiśniewski 2013).
Zbiór ten do niedawna uchodził za zaginiony w czasie Powstania Warszawskiego,
znane były jego fotografie i katalogi z wystaw (Sikorski 1997). Odznaki i medale J. W.
W aneksie na str. 98-99 zamieszczono artykuł redakcyjny z czasopisma „Czas”, w którym redaktor
pisma opisuje wizytę w mieszkaniu J. Kobylańskiego, podając wiele ciekawych szczegółów z życia
kolekcjonera.
22
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Kobylańskiego kilka lat temu pojawiły się na rynku kolekcjonerskim i na wystawach
łowieckich.
Działał w Komisjach Pokazów Trofeów Łowieckich, Muzealno-Bibliotecznej
i Językowej (Kalendarz 1937). Efektem pracy Komisji Językowej miał być słownik

Zdjęcia gablot z falerami J. Kobylańskiego wystawianymi na wystawach krajowych i międzynarodowych. Fot. ze zbioru Leszka Szewczyka
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Fragment pawilonu polskiego
na Międzynarodowej
Wystawie Łowieckiej
w Berlinie. Strzałką zaznaczono gabloty z eksponatami
J. W. Kobylańskiego (NAC)

Dyplom honorowy nadany
Józefowi W. Kobylańskiemu
za eksponat falerystyczny
i wkład w organizację
berlińskiej wystawy z 1937 r.
Ze zbioru bibliotecznego PZŁ
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języka łowieckiego. W 1937 roku Kobylański opublikował w Łowcu Polskim 20
artykułów z terminologią zwierząt łownych. Wydanie słownika uniemożliwiła prawdopodobnie II wojna światowa. Kobylański, jako sekretarz, aktywnie uczestniczył
też w pracach komisji Muzealno-Bibliotecznej. Opracował i publikował w „Łowcu
Polskim” apele do myśliwych i stowarzyszeń łowieckich o przekazywanie darów
muzealnych, a następnie ogłaszał imienne listy darczyńców. Wojna zniweczyła wszelkie plany. Z zachowanej korespondencji wiadomo, że prowadził szerokie konsultacje
na temat słownika z Władysławem Jantą-Połczyńskim.
Michał Kryspin Pawlikowski, znając dokonania literackie i kolekcjonerskie
Kobylańskiego, pisał: Nie będzie na świecie sprawiedliwości jeśli z czasem nie stanie
w Przemyślu pomnik kapitana Kobylańskiego, jako tego, co od zagłady zapomnienia
uratował i ku pożytkowi potomności przekazał rozsiane po zakątkach ziemi naszej
perły Myśli Myśliwskiej! (Pawlikowski 1930, 2: 4).
W 1932 r., został odznaczony „Złomem” – najwyższym odznaczeniem łowieckim.
Legitymacja z numerem 8 plasuje Kobylańskiego w czołówce zasłużonych dla
polskiego łowiectwa (Kaliski, Szpetkowski 2019).

J. W. Kobylański
prezentuje łopaty
łosia

Legitymacje przynależności kpt. Kobylańskiego do PZŁ z roku 1938 i 1948. Zbiór Leszka Szewczyka
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3. Wojna i okupacja (1939-1945)
Złoty okres pobytu w Warszawie przerywa wojna. Jako oficer łącznikowy,
odpowiadał kpt. Józef W. Kobylański za transport Dowództwa Okręgu Korpusu
I Warszawa. Z 17 na 18 września 1939 r. przekroczył wraz z rodziną granicę polskorumuńską i został internowany. Przez jakiś czas przebywał w obozach przejściowych
Călimăneşti i Tărgovište (CMJW 346/4/0) oraz najdłużej w Targu Jiu, gdzie pracował w polskim gimnazjum zorganizowanym przez internowanych oficerów.
W obozie był przewodniczącym referatu kulturalno-oświatowego. 18 lutego 1941 r.
został przekazany władzom niemieckim, krótko przebywał w Stalagu XVII A Kaisersteinbruch w Austrii, po czym wraz z innymi oficerami przetransportowano go do
Oflagu VI E Dorsten (numer jeniecki 16/VI E).
W Rumunii zgromadził i zabezpieczył Kobylański bezcenną dla potomnych dokumentację. W opisie akt, obejmujących lata 1939-1941, opracowanym przez CMJW
w Łambinowicach-Opolu, czytamy: Zawarte w nich informacje dotyczą obozów w:
Călimăneşti, Caracal, Comişani, Govara, Nalband k. Tulcea, Roşiori de Vide, Statina
Olt, Tărgovište, Targu Jiu oraz więzienia w Braşov. Archiwalia składające się na ten
zbiór można podzielić na następujące kategorie: wspomnienia, relacje, pamiętniki,
przepisy porządkowe dla młodszych oficerów, podoficerów i szeregowców Armii
Polskiej internowanych w obozie w Caracali , wykazy oficerów, podoficerów i szeregowców garnizonu Govara, rozkazy dzienne komendanta garnizonu w obozie
w Nalband k. Tulcea, alfabetyczny wykaz obozów dla internowanych w Rumunii, regulamin biblioteki obozu
w Călimăneşti, programy
koncertów, skrypty do nauki języków angielskiego
i niemieckiego protokoły,
oraz różne pokwitowania,
sprawozdania Funduszu
Samopomocy Oficerskiej
internowanych w obozie
w Tărgovište. Wspomnienia obejmujące okres pobytu w niewoli napisali
m.in.: kpt. Maksymilian
Obóz przejściowy w Târgu Jiu. Świetlica obozowa. http://
magazyn.o.pl/2015/zofia-wielunska-doswiadczanie-rumunii-karta/
Firek, kapitan Władysław
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Fedorowicz, ppor. artysta malarz Zbigniew Suchodolski, ppor. Kazimierz Antoni Romanowicz, ppor. mgr Rafał Polaczek oraz Janusz Babiński więzień w Braşov. Opisują
oni m.in. organizację obozów, ich położenie, zabudowę i życie codzienne jeńców.
W zachowanych materiałach można znaleźć informacje dotyczące życia religijnego,
naukowego, sportowego i kulturalnego lub jego poszczególne części, takie jak: muzyka, teatr, kursy, biblioteka. W zbiorze tym znajdują się również plany oraz materiały
dotyczące więzienia w Braşov (CMJW 346/4/0/1-64).

3.1. Oflag VI E Dorsten23
W lutym 1941 roku Kobylański z towarzyszami niedoli znalazł się w Oflagu
VI E Dorsten w Westfalii, gdzie jako jeniec nr 16 i mieszkaniec baraku nr 3 przebywał do września 1942 r. Od początku pobytu, jako wykształcony archiwista i bibliotekarz zbierał wszelkie dokumenty obozowe: wspomnienia, rękopisy notatek
informacyjnych, wykazy jeńców, druki, cenniki, protokoły, korespondencję, wiersze
i pokwitowania. Dają one wgląd w różne dziedziny życia obozowego: organizację
obozu, przepisy porządkowe, plany, rozkazy starszego obozu i komendanta obozu,

Dorsten, 1941 r. Ppor. Adam Trzmiel. Fragment oflagu VI E (zbiór Fundacji „Ośrodek Karta”)
23
Dorsten leży w zachodniej części Niemiec, w Północnej Nadrenii-Westfalii, w Zagłębiu Ruhry i jest
portem nad rzeką Lippe. W Oflagu VI E Dorsten umieszczono 1087 polskich oficerów, po wydaniu ich
8 II 1941 r. Niemcom przez Rumunów. We wrześniu 1942 r. jeńców przeniesiono głównie do Oflagu
VI B Dössel.
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w higienę osobistą, służbę zdrowia oraz życie religijne. Szczególnie bogato prezentuje
się życie kulturalno-oświatowe przetrzymywanych żołnierzy. Możemy tu bowiem
znaleźć informacje dotyczące prowadzonych przez oficerów kursów, wykładów,
odczytów i spotkań artystycznych. Dzięki przekazanym przez J. Kobylańskiego
materiałom możemy również odtworzyć stosunek jeńców do teatru, muzyki, sztuki,
biblioteki, nauki24.
Kobylański w Dorsten kontynuował pisanie kroniki (diariusza, dziennika)
– chronologicznego zapisu codziennych wydarzeń z życia prywatnego i obozowego.
Ułatwiało mu to pełnienie funkcji kronikarza i pisarza oflagowego. Od 7 marca do 8
sierpnia 1942 r. w swym diariuszu wspomina łowiectwo na ok. 50 stronach. Z notatek
tych wynika, że oprócz pasji łowieckiej, która nigdy go nie opuszczała miał wiele
innych zainteresowań, z których na czoło wybijała się literatura polska, historia,
muzyka. Był też człowiekiem głęboko wierzącym, a religii poświęcił w pamiętniku
wiele miejsca. Tłumaczy to wielkie zainteresowanie św. Hubertem, któremu w swej
działalności poświęcił tak wiele miejsca, na każdym kroku oddawał mu cześć, za jego
pośrednictwem kierował modlitwy do Boga, prosząc o wstawiennictwo.
W Oflagu VI E życie oświatowe koncentrowało się przede wszystkim na organizacji wykładów z różnych dziedzin życia i uczestnictwie w nich. Na stronie 40
i 41 pamiętnika kpt. Kobylański zacytował sprawozdanie, odczytane na odprawie
przez starszego obozu 11 VIII 1941 r. W sprawozdaniu nie ma mowy o wykładach
i kursach łowieckich. Brak ich, potwierdza też notatka J. Kobylańskiego ze spotkania
z leśnikami - towarzyszami niewoli, zorganizowanego 11 maja 1942 r., na 4 miesiące

Biblioteka obozowa w oflagu VI E Dorsten, w której pracował J. W. Kobylański (stoi po prawej). Zbiór
Fundacji „Ośrodek Karta”
24

CMJW 346/4/0/1-67; https://szukajwarchiwach.pl/346/4/0/str/2/15?ps=True#tabZespol)
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przed likwidacją oflagu, w sprawie wspólnej organizacji uroczystości ku czci św.
Huberta. Podczas narady: (…) dobrą myśl podał mi inż. Smólski, by przed imprezą
urządzić w ramach codziennych rannych wykładów – trzy wykłady leśno-łowieckie –
ja godzę się wygłosić pogadankę o jarząbku, tym tak nieznanym nam ptaku – i rzadkim
ptaku. Do wykładów, niestety, nie doszło (CMJW 346/4/0/1-64).
Myśliwi sprowadzali przez kantynę obozową i YMKĘ w Warszawie sporo prasy,
głównie „Łowca Polskiego” i „Wild und Hund”, oraz literaturę polską i niemiecką.
Książki i czasopisma były wypożyczane myśliwym i wymieniane między jeńcami.
Bibliotekę prowadził J. W. Kobylański ze współpracownikiem Józefem Ziółkowskim.
Korzystali z niej też generałowie myśliwi Leon Berbecki i Mikołaj Waraksiewicz.
W Dorsten nie rozwinęła się kiełkująca łowiecka działalność oświatowa i naukowa
z uwagi na przeniesienie jeńców do oflagu Dössel VI B.
Oprócz pamiętnika obejmującego całokształt życia obozowego, pisał Kobylański
w oddzielnym zeszycie wspomnienia łowieckie, obejmujące organizację „Wieczoru
Myśliwskiego” poświęconego św. Hubertowi 3 XI 1941 roku25, który był wydarzeniem kulturalnym bez precedensu
(Mielnikiewicz 2012). Na 12 stronach,
ledwie widocznymi literami opisał tę
jeniecką uroczystość myśliwską, zorganizowaną na tak wielką skalę (Kobylański 1941).
Można z nią porównać tylko
„Tydzień Lasu” zorganizowany w Oflagu IIC w Woldenbergu przez członków
Koła Leśników i ciekawą wystawę leśną
zawierającą akcenty myśliwskie.
Z pamiętnika dowiadujemy się, że
21 września 1941 r. J. Kobylański miał
już wstępny projekt scenariusza imprezy
oraz zgodę ppłk. M. Śmidowicza26. Rozpoczęły się żmudne, z przeszkodami
typowymi dla warunków jenieckich,
przygotowania. Nieprzeciętna wiedza
J. W. Kobylańskiego z różnych dziedzin
łowiectwa (literatura, muzyka, historia), Fotografia grafiki autorstwa Jerzego Kisielewskieznajomość języków obcych, pozwoliła go (Jerkisa) wykonana w Oflagu VIE Dorsten
25
Oryginał pamiętnika znajduje się w rękach prywatnych, kopia w CMJW. W aneksie na str. 104-121
zamieszczono obszerne jego fragmenty.
26
Ppłk Michał Śmidowicz w oflagu przewodniczył komisji kultury, prowadził też chór obozowy.
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Kopia fragmentu dziennika ogólnego J. W. Kobylańskiego pisanego w Dorsten (zbiór CMJW)

mu z pamięci wybrać repertuar muzyczny (sygnalistyka, muzyka poważna) i literacki, który posłużył do opracowania spektaklu. Kpt. J. Kobylański z pomocą
żony, za pośrednictwem YMCI, ściągnął do oflagu literaturę łowiecką (m.in. „Humor
i łacinę myśliwską”, „Łowiectwo polskie” – odbitkę z encyklopedii „Ultima Thule”,
„Zwierzyniec w Katowicach”, „Małopolskie Towarzystwo Łowieckie”, „Język łowiecki chlubą narodu”, numery „Łowca Polskiego” z artykułami swego autorstwa,
„Noc strzelców w Anatolii”, „Ze strzelbą na ramieniu”, „Z łowisk wielkopolskich”,
„Kalendarz Łowca Polskiego” z nutami sygnałów łowieckich).
Oficerowie, którzy zadeklarowali pomoc pomysłodawcy wieczoru, wywiązali
się z obietnic. On zaś zdobywał dla nich papier, klej, pinezki, szpilki, pomagał
w pozyskaniu rylców do rzeźbienia w kości. 4 października od zespołu w składzie
ppłk Michał Śmidowicz – przewodniczący, ppłk J. Łazar, kpt. Karol Zdenko Rund
– kapelmistrz jednej z lepszych symfonicznych orkiestr obozowych, liczącej ok. 50
instrumentów, kpt. R. Bubwicki, por. Jan Korzeniowski (muzyk, śpiewak), kpt. inż.
A. Deskur, przyjął Kobylański wstępny program „Wieczoru Myśliwskiego ku czci św.
Huberta”, który zaplanowano na 3.11.1941 r.
Integralną częścią wieczoru była wystawa twórczości artystycznej o tematyce
łowieckiej (malarstwo i rzeźba). Pierwsze rysunki i rzeźby powstały już na początku
października poszerzał się krąg współpracowników, ale żaden z oficerów nie
chciał przejąć od zapracowanego Kobylańskiego odpowiedzialności za całokształt
organizacji wystawy. Afisz informujący o terminie wystawy i nazwiskach autorów
eksponowanych rzeźb i rysunków namalował ppor. Artur Galen. W pamiętniku podał
Kobylański, że wystawiono 78 obrazów, 2 plakaty i 6 rzeźb27.
27 października ppor. A. Galen otrzymał od kpt. J. Kobylańskiego treść afisza
27
Z analizy pamiętnika i z zachowanych oryginałów udało się ustalić tytuły 2 plakatów, 4 rzeźb i 58
obrazów.
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informującego o wystawie: „W niedzielę dnia 2 listopada 1941, w przededniu św.
Huberta, Patrona polskich myśliwych, otwarta będzie w świetlicy VI E w Dorsten
na Westfalen wystawa rzeźby i obrazów z tematów myśliwskich. Wystawione będą
rzeźby kpt. Jędrzejasza Leona (Żubr i Kozica – przyp. K.M.)28 i ppor. Łukasiewicza
Mieczysława (rzeźby – w tym św. Hubert) oraz prace następujących malarzy, grafików
i rysowników: por. Józef Chrapkiewicz – pseudonim Zdarzbóg (rysunkowa kopia
żetonu z biegu św. Huberta z 3 XI 1937 r. w Szkole Podch. Rezerwy Kawalerii
w Grudziądzu, umieszczonego jako votum przy jenieckim ołtarzu polowym,
namalowanym przez kpt. Teofila Szuligę w formie tryptyku, Św. Hubert – rysunek
piórkiem; Biotop z jeleniem mającym krzyż między rogami, makieta kalendarza
myśliwskiego*,29), pchor. Jerzy Czyżyk (Główka kozła – akwarela), mjr Adolf
Dubrawski, płk Tadeusz Fonferko (Żubry* – szkic do kompozycji), ppor. Artur
Galen (Ołtarz św. Huberta – akwarela, afisz wystawy), kpt. Stanisław Goliński
(Przyjazd po dzika* – akwarela), kpt. Henryk Iżyłowski (Zając przy księżycu*), mjr
Józef Jarecki (Głowa psa,), mjr Leopold Jarosławski, por. Jan Kajanek (rysunki
żetonów Polskiego Związku Łowieckiego i Wojskowego Towarzystwa Łowieckiego,
napisy piórkiem na rysunku Paśniki Płochockiego), mjr Jerzy Kisielewski – Jerkis
(J. W. Kobylański* – kolorowany portret J.W. Kobylańskiego rysowany piórkiem,
Zając* – kolorowany rys. piórkiem), ppor. Franciszek Konopczyński (Kozica – rys.
ołówkiem), ppor. Stanisław Kotala – Drawicz (Żubry przy paśniku* – akwarela,
Widzenie św. Huberta* – akwarela, Dworek i park w szacie jesiennej – pastelowe
tło do obrazu gen. M. Waraksiewicza), kpt. Tomasz Kowalski, płk Bolesław Krzyżanowski (kilka wysokiej jakości rysunków wykonanych piórkiem, w tym św. Hubert, wg zdjęcia z Lienz30), ppor. Jan Kupczyk (trzy rysunki), mjr Karol Ludwig
(Daniele), rtm. Włodzimierz Łempicki (Kaczka nad stawem*), kpt. Kazimierz
Merka (Diana), por. Stanisław Michalicki („drobna akwarelka” – wg określenia
J.W.K, ekslibris z motywem kaczki), kpt. Stanisław Nawrocki (Dzik*, Żubr*),
ppor. Jan Nowierski (afisz wieczoru*), kpt. Stanisław Płochocki (Paśnik – tusz,
Siwe wrony i zające lub Obrona miotu* – szkic węglem), ppłk Franciszek Sękara
(Sarny, Głowa sarny – szkic węglem, Polowanie na kuropatwy* – rys. ołówkiem),
mjr Bolesław Syrowatka (Motywy leśne), ppor. Aleksander Starczewski (Kaczki
– akwarela, Dyplom łowiecki), ppor. Zbigniew Suchodolski, ppłk Wojciech
Szafran, mjr Stanisław Szczepański (Jeleń), kpt. Teofil Szuliga (Ryczący jeleń*,
Cietrzew, Tokujący głuszec* – szkice węglem, Jeleń św. Huberta* – rys. ołówkiem),
mjr Ludwik Świder, kpt. Witold Tetamandi (Widoki lasu – 2 obrazy, Jeleń – tusz),
por. Stanisław Trzmiel (Żubr, Kult św. Huberta w Polsce* – linoryt, projekt okładki
28
Tytuły obrazów i rzeźb ustalił autor artykułu na podstawie: pamiętnika J. Kobylańskiego, opisów na
odwrotnych stronach obrazów, będących w muzeach i zbiorach prywatnych, reprodukcji prezentowanych
w Łowcu Polskim. Niektóre tytuły zaproponowane zostały przez autora artykułu.
29
Gwiazdkami oznaczono obrazy zamieszczone w niniejszej publikacji.
30
Zdjęcia obrazów ppor. Edmunda Czarneckiego z Oflagu w Lienz na stronie 124.
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kalendarza myśliwskiego i 4 obrazy piórkiem w tym: Sarny na polanie*, Sarny przy
paśniku*, Jeleń św. Huberta*), gen. Mikołaj Waraksiewicz (Wyjazd konno z chartami
– wspólna praca z S. Kotalą, Głowa charta*), mjr Jerzy Wądołkowski (Dzikie kaczki*,
Polesie – 3 obrazy), pchor. Franciszek Zadorecki (Sarny w biegu* – ołówek), mjr
Józef Zawistowski (Żubr – rysunek węglem wg rzeźby Jędrzejasza).

Dorsten, 1941 r. Ppor. Stanisław Trzmiel. „Sarny”. Zbiór CMJW

Dorsten, 4.10.1941 r. Kpt. Stanisław Trzmiel. „Sarny przy paśniku”. Zbiór MŁiJ w Warszawie

31

Dorsten, 1941 r. Jerzy Kisielewski (Jerkis). „Zając”, grafika kolorowana, za którą J. W. Kobylański
zapłacił autorowi 5 Rm, z zastosowaniem zniżki. Zbiór MŁiJ w Warszawie
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Ostateczny program wieczoru ustalił jego pomysłodawca i organizator z kpt.
Karolem Rundem i por. Korzeniowskim:
Cz. I: 1) Sygnały myśliwskie: Rozpoczęcie łowów i Ruszenie naganki31 –
odegrane na waltorniach w chwili, gdy wejdzie do sali gen. Berbecki; 2) moje słowo
wstępne; 3) Chór: Żeleńskiego: a) „Chór myśliwych” z opery Goplana,32 b) Hausman
„Siedzi sobie zając…; 4) ppor. dr Włodzimierz Lewik „Opowieść o królojanowym
zegarze”, tryptyk myśliwski wygłosi autor; 5) Orkiestra: Demersseman „Uroczystość
w Aranjuezie” (wstęp, bolero, polowanie, finał)33 solo skrzypcowe odegra kpt. Józef
Pyka.
Cz II: 6) Chór: a) Hej, hej do kniej, b) Gounod „Zasadzka”; 7) Kpt. Włodzimierz
Grudziński „Ballada o św. Hubercie”34, melorecytacja, wygłosi ppłk dr Roman
Reklewski, przy fortepianie pchor. dr Włodzimierz Poźniak; 8) Moniuszko: Hrabina –
pieśni myśliwskie chorążego35, odśpiewa przy akompaniamencie orkiestry por. Zenon
Dobrowolski (bas); 9) Humor i łacina myśliwska, odczyta ppor. Jan Nowierski;
10) Mjr Franciszek Jarzębiński „Z pod sztandaru św. Huberta”. Marsz myśliwski
poświęcony kapitanowi J.W. Kobylańskiemu.
Ostatecznie program zmodyfikowano. Zamiast „Pieśni chorążego” z opery
Moniuszki „Hrabina”, którą miał odśpiewać znany bas Zenon Dobrowolski (śpiewak był w żałobie po śmierci ojca) orkiestra odegrała „Scenę z polowania” z baletu „Sylvia”36. Humor myśliwski zamiast ppor. Jana Nowierskiego odczytał mjr
W. Bazali.
Zachował się plakat wieczoru wykonany przez ppor. Jana Nowierskiego. Program
plakatowy różni się minimalnie od podanego w pamiętniku, co świadczy o dynamice
przygotowywania wieczoru.
Tezy przemówienia J. W. Kobylańskiego przedstawione przez starszego obozu
Radzie Niemieckiej uzyskały akceptację: 1) Początki łowiectwa, 2) Bogactwo lasów
i zwierzyny, 3) Dawne łowy, 4) Dawne zwierzyńce, 5) Urzędy i funkcje łowieckie,
6) Prawo łowieckie, 7) Ustawa łowiecka, 8) Myśliwy hodowca, 9) łowiectwo bogactwem narodu, 10) Literatura łowiecka, 11) Malarstwo łowieckie, 12) Polski Związek Łowiecki.

31
Przed wojną nie było ustalonych nazw sygnałów. Dzisiaj noszą one nazwę „Apel na łowy” i „Naganka naprzód”.
32
Chodziło Kobylańskiemu najprawdopodobniej o „Chór rycerzy” z opery „Goplana”.
33
Jules Demersseman (1833-1866) – francuski flecista i kompozytor, autor “Chasse dans le bois“.
34
Słowa ballady o św. Hubercie zamieszczono w aneksie na str. 132.
35
„Piosenka Chorążego” z aktu I. W programie jest mowa o pieśniach z opery „Hrabina” – mogły być
to: „Pieśń myśliwska”, będąca wersją „Pojedziemy na łów” i aria Kazimierza z III aktu śpiewana razem
z chórem „Czy kot, czy wilk…”.
36
Balet „Sylvia” Léo Delibesa z 1876 r. Pierwotna nazwa „Sylvia, ou La nymphe de Diane”. Akcja
opery rozgrywa się w Arkadii – mitycznej krainie łowów.
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Afisz „Wieczoru myśliwskiego” w Oflagu VI E Dorsten. Zbiór Leszka Szewczyka
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Słowo wstępne J. W. Kobylańskiego na „Wieczorze Myśliwskim”
ku czci Św. Huberta w dniu 3 XI 1941 r. w Oflagu VI E Dorsten.37
Uleciały przed chwilą tony sygnału myśliwskiego, znanego od wieków trąbionego
na rogach, a później na tzw. waltorniach poprzez czasy Piastów i Jagiellonów,
Batorego i Sobieskiego, aż po ostatnie jasne dni naszej ziemi rodzimej. A echem tych
dawnych tonów szumią po dziś gaje i dąbrowy, lasy i bory, knieje i ostępy ojczyste, te
nieme a wierne czciciele świętej polskiej tradycji.

Początek rękopisu strony tytułowej „Słowa wstępnego”, wygłoszonego przez kpt. J. W. Kobylańskiego

Dziś w dniu św. Huberta, patrona myśliwych, podążmy tułacze dziwnego
autoramentu, na sarmacki zielony kobierzec, w domenę naszej gospodarki hubertowskiej, która na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie święciła
prawdziwe triumfy, zdobywając największą liczbę rekordów świata, a o której wówczas, tj. cztery lata temu, cała niemiecka prasa pisała z pełnym uznaniem: „Die Polen
marschieren an der Spitsche”: „Polacy maszerują na czele”.
Łowiectwo polskie, stare jak plemiona narodu naszego, było w swych najbardziej
pierwotnych początkach uprawiane z konieczności, a to dla samoobrony przed dzikimi
zwierzętami, dla zdobycia pokarmu i skóry na okrycie. Myślistwo było pierwszym
zatrudnieniem praojców naszych, a zwierzyny wszelakiej w olbrzymich głuchych
lasach, których ciszy nie mącił zgrzyt piły, ani stuk siekiery, a które jednym niemal
dywanem pokrywały ziemię naszą - mieliśmy bezmiar.Poseł wenecki Ambrozjusz Contarini, udający się w 1477 r. przez Polskę do Persji, stwierdził, że całymi tygodniami nie wynurzał się orszak z lasów. Znakomity autor
łowiecki, Władysław Spausta, pisze, że na świetnym zjeździe w Łucku 1429 r., gdzie
Witold miał ofiarować cesarzowi niemieckiemu róg owego zwierza, którego ongi
Gedymin ubił na górze Swantoroga, zaimponowała obcym dostojnikom i niezliczonej
świcie dworaków, moc zwierzyny, jaką codziennie podawano na stoły. Po 100 żubrów,
100 łosi i 100 dzików dostarczano - powiada kronikarz Stryjkowski.
37

Rękopis przemówienia znajduje się w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

35
Nic więc dziwnego, że tzw. »żyłka myśliwska« jest wrodzona polskiemu narodowi,
a niebezpieczne wyprawy z oszczepem czy też kordelasem na tura, żubra, niedźwiedzia
lub dzika, gonitwy po leśnych wertepach, po debrach i rozdołach – były zaiste zaprawą
myśliwską. Zwierzyna zaś rzeczą niczyją „Res nulius”. Każdy polował i każdy brał swą
zdobycz.

Dorsten 1941 r. Kpt. Stanisław Trzmiel. „Kult św. Huberta w Polsce”, linoryt, projekt okładki
kalendarza myśliwskiego. Zbiór Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych
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W czasach średniowiecznych wojen była puszcza polska bogatym dostawcą
dziczyzny dla armii. Z czasem, gdy kwitnąć zaczęło rolnictwo, stało się łowiectwo
wyłącznym przywilejem i rozrywką królów i możnowładców. Zakładali oni też ogromne połacie parkanem z tarcic, ostrokołów i żerdzi, otoczone zwierzyńce leśne,
w których hodowali wszelaką zwierzynę dla przyjemności własnej i gości, jako
też dla potrzeb kuchni na każde zawołanie. Po tych zwierzyńcach pozostały nazwy
przedmieść Krakowa, Wilna: las „zwierzyniec” pod Kórnikiem, zwierzyniec „Alba”
pod Nieświeżem, zwierzyniec białowieski, białostocki, miejscowość Zwierzyniec
koło Zamościa i multum innych. Wystarczy wziąć do rąk arcydzieło ducha polskiego,
jakim jest Polski Słownik Geograficzny, wydany pod redakcją byłego redaktora
Wędrowca – Sulimierskiego, aby na jego kartach znaleźć historię nazw takich jak
zwierzyniec, podzwierzyniec itp. Jak poważną dziedziną ówczesnego życia polskiego
było łowiectwo, świadczą liczne urzędy i funkcje. Zawód łowczego był u nas
ważny i dostojny, łowczy wchodził bowiem w skład urzędników koronnych. Wielcy
panowie utrzymywali na swych dworach sokolników, bobrowników, bażantarników,
zwierzynników, ptaszników, strzelców, osaczników, sietników, dojeżdżaczy, szczwaczy,
psiarczyków itp. Ówczesny bowiem myśliwy polował przeważnie konno z sokołami
i psami, i nie tylko z maczugą, łukiem czy też dzidą, ale też z olbrzymimi sieciami.
Całkowitą rewolucję w sposobach polowania wywołało wprowadzenie w XIV wieku
broni palnej, która też odebrała myśliwym pierwiastek bohaterski.
Nie sposób jest, by w krótkim przemówieniu przedstawić – wyjątkowo może
ciekawą stronę prawną łowiectwa, wspomnę tylko, że regulowali ją królowie, książęta
i magnaci: był przywilej Bolesława Krzywoustego, rozporządzenie księcia Konrada
Mazowieckiego, prawa leśne i łowieckie Kazimierza Wielkiego, jednak rodzaj ustawy
łowieckiej, z podaniem czasu ochronnego, przyniósł dopiero rok 1775. Ostatnio
łowiectwo w Niepodległej Polsce stało się źródłem wielomilionowego dochodu
państwowego nie tylko w formie opłat za pozwolenia na broń i karty łowieckie
(mieliśmy bowiem około 50 tysięcy myśliwych), ale też w postaci mięsa, którego
dostarczano około 50 milionów kg, skórek, przemysłowi jak wyrób broni, prochu
i przyborów myśliwskich itd., a wszystko to dzięki głęboko przemyślanej ustawie
łowieckiej, której głównym twórcą był znakomity poeta i pisarz myśliwski, a mój
przyjaciel i duch dobry, tragicznie zmarły Julian Ejsmond.
Ustawa ta, o której zagranica wyrażała się w samych niemal superlatywach,
dążyła do zachowania pierwotności naszej kniei, do utrzymania wszystkich żyjących
w Polsce gatunków zwierzyny oraz do podniesienia jej jakościowego i ilościowego
stanu, chroniąc i dokarmiając nawet drapieżniki; wykreśliła ona zupełnie ze słownika
prawidłowego myśliwego słowo „tępić”.
Biorę najbardziej charakterystyczny przykład. Zawdzięczając tej ustawie oraz
kilkunastoletniej wytrwałej pracy księcia Karola Radziwiłła, tego zaiste leśnego
człowieka. Łoś to potworne zwierzę, istna machina, będący na wymarciu, rozmnożył
się w Ordynacji Dawidgródeckiej z kilku zaledwie pojedynczych niedobitków do
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Dorsten, 1941 r. Por. J. Chrapkiewicz (Zdarzbóg),
„Św. Hubert”. Zbiór MŁiJ w Warszawie

Dorsten, 1941 r. Mjr J. Wądołkowski. „Dzikie
kaczki”. Łowiec Polski, nr 21, 1976

Dorsten, 1941 r., ppor. Stanisław Kotala-Drawicz. „Widzenie w. Huberta”. Zbiór MŁiJ w Warszawie
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ilości ponad tysiąca sztuk. Za tą owocną pracę otrzymywał książę w ostatnich kilku
latach zezwolenie ministerstwa Rolnictwa na odstrzelenie 3 do 10 łosi. Miałem to
szczęście, że dwukrotnie byłem na tych niezapomnianych jesiennych polowaniach
łosich. Pierwszy raz jechałem pod Stolin do Mańkiewicz w towarzystwie dra Edwarda
Szechtla, któremu ułatwiłem wyjazd, gdyż nie znał Ordynata, a który chciał dokonać
na ubitym łosiu pomiarów naukowych.
W innym zaś roku, gdy zawiadomiłem księcia Karola, że powieściopisarka Maria
Szpyrkówna pragnęłaby – przed rozpoczęciem nowej powieści – poznać istotny
prabór w pełnym jego majestacie otrzymałem depeszę tej treści: „Oczekuję Pana ze
Szpyrkówną – Radziwiłł”. Pojechaliśmy, a wspomnienia z tego niezwykłego pobytu
w leśniczówce „Hołowy” zaszytej w mateczniku odwiecznej i o posępnym wnętrzu
kniei oraz wspomnienia o niesamowitej wizycie złożonej angielskiemu generałowi
Carton de W…, zamieszkałemu w odciętej od świata puszczy, a do którego był tylko
jeden dostęp motorówką po wodach leniwej rzeczki Lwy, płynącej pod baldachimem
nisko zwisających i poplątanych gałęzi nadbrzeżnych drzew wiekowych, wspomnienia
przechowałem ze czcią w osobnej drukowanej broszurze oraz w streszczeniu na
łamach JKE.
Wreszcie artysta malarz, a również miły gość w moim domu, Aleksander Jakimczuk, którego zachęciłem do pracy nad obrazami o motywach myśliwskich,
zwiedził także i to ze skutkiem zbawiennym Puszczę Dawidgródecką. Gdy w lipcu
przed wojną odwiedziłem go w przepięknym i rozśpiewanym Krzemieńcu, dokąd
przeniósł swą pracownię z Poczajowa, oświadczył mi przy gorącym uścisku dłoni,
że na dwóch wystawach swych prac w Krakowie i Lwowie sprzedał wszystkie obrazy
myśliwskie, co go praktycznie uratowało, gdyż od kilu miesięcy nie sięgał do kabzy,

Drobne akwarelki” S. Michalickiego. Zbiór L. Szewczyka
Dorsten, 3. 11.1941 r. ppłk. F. Sękara
„Polowanie na kuropatwy” na podstawie W. Krawczyńskiego. Zbiór MŁiJ w Warszawie
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goszczącej artystyczną pustką. Jeśli wspominam o tym wszystkim, to w tej tylko myśli,
aby zaznaczyć wartość naszej ustawy łowieckiej, podkreślić zasługi księcia, któremu
Polska zawdzięcza uratowanie łosia, będącego już na indeksie zwierząt, oraz ukazać
jako na mecenasa nauki i sztuki łowieckiej.
Polska ustawa łowiecka podniosła wytrzebiony przez Wielką Wojnę zwierzostan
do tego stopnia, że przewyższył on najpiękniejszy stan przedwojenny. Słusznie
więc mówili cudzoziemcy „Pologne paradis de chasseurs” »Polska rajem dla myśliwych«. Przypomnijmy dziś sobie na chwilę, ów raj, te godne zachwytu Bory Tucholskie, rozśpiewane dziwnym poszumem zarosłe po brzegi wielkopolskich jezior,
porywające przedziwnym urokiem lasy karpackie z królem jeleni na jesiennym
rykowisku, słoneczne rozłogi Mazowsza, krainę kuropatw Kujawy, niezapomniane
rojsty wileńskie, a wreszcie ukochane dostarczające złotem malowanych widoków
i niebiańskich uciech łowieckich Polesie, Polesie z fałatowskimi oparami, Polesie
pełne smętnej monotonności, to znów czarownej muzyki przeróżnego rozgadanego
wodnego i błotnego ptactwa, kraj rzekłbyś – bezdennych i bezbrzeżnych trzęsawisk
i topieli, rozlanych szeroko toni wód, obfitych w zarośla i niezliczone niespodzianki
myśliwskie. Istne eldorado. Hej Polesie! Polesie! Kiedy znowu cię ujrzę, czemu dusza
tęskni za tobą jak ta kania za deszczem? Jeśli gorący Włoch, rozmiłowany w pięknie
swego miasta powiada ”Vedi napoli e poi muori” »Zobacz Neapol, a potem umieraj«
to tym więcej słusznych powodów do dumy narodowej ma myśliwy polski, mówiąc:
„Zobacz Polesie, a potem umieraj!” Zaprawdę, zaprawdę! Ileż to razy myśliwemu,

Dorsten 1941 r. Mjr Tadeusz Fonferko. „Żubry” – szkic do kompozycji [w] Joanna Filipczyk,
Beata Madej „Katalog zbiorów – Malarstwo jeńców wojennych”, CMJW w Łambinowicach - Opolu
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szukającemu słów na określenie czaru rodzimej przyrody, przychodzą bezwiednie
cudowne słowa zawarte „W Szwajcarii” Słowackiego.
„Bom z duchy prawie zaczynał się bratać
Chodzić po wodzie i po niebie latać”.
I na tych wszystkich obszarach, mamy różnorodną zwierzynę, którą Opatrzność
stworzyła na pożytek mieszkańców tej ziemi. W społeczeństwie naszym pokutuje
krzywdzące mniemanie o myśliwych, a przecież oni dobrze Polsce służyli, z wielkim
procentem ekonomicznego i intelektualnego dorobku. Bowiem każdy prawy myśliwy,
dba o zwiększenie swego zwierzostanu, opłaca straż łowiecką leśną czy polną, która
chroni zwierzynę przed kłusownikami i innymi wrogami, jak wałęsające się psy i bezpańskie koty; zakłada zimą paśniki, by zwierz głodem nie przymierał ani w polu, ani
w lesie; popiera prasę, literaturę, malarstwo i rzeźbiarstwo łowieckie; nie chodzi
luzem tylko jest zrzeszony. Wszystko to stanowi 90% kosztownej czynności prawego
łowcy, a dopiero pozostałe 10% przeznaczone są na przyjemność polowania, jako
nagroda za całoroczne trudy i wkłady. I tych tylko myśliwych jest patronem święty
Hubert, o którym legenda mówi, że polując w Wielki Piątek ujrzał jelenia z krzyżem
ognistym między wieńcami i usłyszał głos przestrogi z nieba, aby pohamował swoją
namiętność bicia zwierzyny dzień w dzień. Usłuchał tego głosu, został kapłanem,
biskupem, świętym, a później patronem tych umiarkowanych prawych nemrodów.
Taki jednak osobnik, który w 100% oddaje się strzelaniu, który nie troszczy się
o dobro zwierzyny łownej, stoi z dala od wszelkiego kulturalnego dorobku łowieckiego,
który dzięki koneksjom, czy też różnym względom, dostał wreszcie w Starostwie
pozwolenie na broń, po to, by w singeltona żyłować bruzdę za bruzdą dopóki wybije
ostatniego zająca czy kuropatwę, osobnik taki mierzący stale przyjemność polowania
ilością kilogramów mięsa przyniesionego do domu, to nie myśliwy, to strzelec tylko,
to pospolity rzeźnik, z którym prawy myśliwy, myśliwy de re et nomine, nie ma nic
wspólnego, a od którego, bez względu na jego stanowisko socjalne, należałoby
zastosować, tak prawne wybory jaki i bojkot towarzyski.
Przebiegnijmy teraz skokami zająca „duchowy” dorobek łowiectwa polskiego.
Najstarszymi pomnikami polskiej literatury łowieckiej, sięgającej początków XVI w.
są: „Myślistwo ptasze” napisane przez Mateusza Cygańskiego za namową Batorego
w Krakowie 1584 r., dalej Tomasza Bielawskiego „Myśliwiec” z 1595 r., Jana hrabi
z Ostroga „Myślistwo z ogary” wydane w Krakowie w 1618 r. oraz „Gospodarstwo
jeździeckie, strzelcze i myśliwskie” z 1690 r., Mikołaja Husowskiego poemat łaciński
o polowaniu na żubra białowieskiego „Carmen De Statura, Feritate Ac Venatione
Bisontis”. A dalej idą prace: Szytlera, Bobiatyńskiego, Reumana, Szlezygiera, Ubysza,
Borkowskiego, Pietruskiego, Dygasińskiego, Biesiekierskiego, Wodzickiego i innych.
Na specjalne podkreślenie zasługuje kapitan WP, a później leśnik Wiktor Kozłowski,
który w 1822 r. wydał dzieło „Pierwsze początki terminologii łowieckiej”, jest to
pierwszy słownik bogatego i znamiennego języka łowieckiego. U myśliwych bowiem
kudłacz to stare wilczysko, wadera to wilczyca, marucha to niedźwiedź, wiosła to nogi
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dzikiej kaczki, badyle to nogi jelenia, gwizd to ryj dzika, starka to stara kuropatwa,
łyżki to uszy żubra, parostki to rogi sarny, kęsy to zęby rysia, kielnia to ogon bobra,
rosochy to rogi łosia, pasemka to palczaste odgałęzienia łopat łosich itp.
Z nowoczesnych pisarzy łowieckich należy wymienić takie zasłużone nazwiska
jak: Weyssenhoff, Potocki z Antonin, Badeni z Koropca, dr Zaborowski, Sztolcman,
Grąbczewski, prof. Wacek, Krzywoszewski, Krawczyński, Korsak, prof. dr Ziembicki,
Gürtler i inni. Oczywiście wśród prac wymienionych autorów królewskie miejsce
zajmuje niedościgniona dotąd epopeja naszego łowiectwa, arcytwór poezji – „Pan
Tadeusz”.
Jeśli idzie o prasę fachową to był nią „Sylwan”, dziennik nauk leśnych i łowieckich, wychodzący w latach 1820 – 1859, dalej „Jeździec i myśliwy” wydawany
w Warszawie przez Wotowskiego, „Łowiec Wielkopolski” wydawany w Poznaniu do
1914 r. przez Władysława Jantę-Połczyńskiego, Ejsmonda „Przegląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie”. Do ostatnich zaś dni pracowitej Polski wychodził we Lwowie od
1878 „Łowiec”, w Warszawie od 1899 r. „Łowiec Polski”, w Poznaniu przez dwa lata
„Myśliwy”, wreszcie przez lat kilkanaście tzw. „Trąbki”, których pełny tytuł brzmiał „
Gdzie, to gdzie zagrały trąbki myśliwskie”; był to dodatek do „Słowa Wileńskiego”.
Jeśli zaś weźmiemy malarstwo łowieckie to nieśmiertelnymi jego przedstawicielami są: Juliusz Kossak, Fałat, Chełmoński, Brandt i Wierusz Kowalski, dalej idą:
Kostrzewski, Brzozowski, Henryk Weysesenhoff, Ryszkiewicz, Korsak, Pautsch, Sichulski i inni. Na polu artystycznej fotografii łowieckiej zasłynął Puchalski ze Lwowa.
Kapitalne zabobony myśliwskie i przysłowia leżą jeszcze w rękopisach. - A ów
humor myśliwski? Szczery, pełen nieszkodliwej fantazji, bawiący całe pokolenia przy
bigosie myśliwskim, czy też uczcie wieczornej, kiedy to po polowaniu i świetnej żubrówce, kiedy się rozplątywały języki, jak ów kołowrotek.
Za czasów niepodległej Polski podniesiono wiedzę łowiecką do najwyższej godności: mieliśmy bowiem dwie uniwersyteckie katedry: łowiecką i rybacką w Poznaniu
wspomnianego już prof. Szechtla, oraz w Wilnie prof. śp. Bolesława Świętorzeckiego,
wielkiego erudytę w tym fachu, właściciela Malinowszczyzny pod Lebiedziewem,
jedynego bodajże w Polsce, który w swych lasach hodował także dzikie indyki i urządzał polowania na nie.
Polski Związek Łowiecki, naczelna instancja łowiecka, współpracujący z Ministerstwem Rolnictwa, posiadał prawo odznaczania tych, którzy wybitnie i wyjątkowo
zasłużyli się dla racjonalnej gospodarki łowieckiej, organizacji łowiectwa, zwalczania
kłusownictwa, rozwoju literatury, malarstwa, rzeźby i fotografiki myśliwskiej. Odznaczenia te w postaci medali: brązowego, srebrnego i złotego oraz „Złotego Złomu”
nadawała specjalna kapituła bardzo wstrzemięźliwie i po dokładnym ustaleniu
niezastrzeżonych zasług. Najwyższe odznaczenie, jakim był „Złoty Złom”, posiadało
na przestrzeni szeregu lat zaledwie kilkunastu, z panem Prezydentem Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej na czele.
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Oto wiązka retrospektywnych wspomnień przebrzmiałych dni szczęścia i słońca,
reminiscencje, które kaskadami spływają na zmęczoną duszę i cisną się na usta
w dniu św. Huberta, kiedy to polscy myśliwi wyruszali na specjalne łowy, a po nich
na wieczornice, pogadanki i śpiewy o hubertowskiej treści, a kawaleria urządzała
pamiętne biegi św. Huberta za lisem lub mastrem.
A stary bór polski szumiał w powadze zadumie, jakby prowadził rozhowory
o dawnych wiekach. A chwiejne sitowia i oczerety o czubach zwichrzonych przez
polski wiatr jesienny, grały jakimś dziwnym śpiewem, przycichły na chwilę, aby
znów uderzyć w tajemnicze struny i rozkołysaną muzykę posyłać na okoliczne lasy
i pola, łąki i moczary. Rzekłbyś, że cała przyroda bije przed Stwórcą pokłony gorącej
wdzięczności.
Chcąc być w porządku z własnym sumieniem, składam głęboką podziękę tym serdecznym z wiary kolegom, którzy przyczynili się do utworzenia wystawy malarskiej
dzisiejszego „Wieczoru” oraz wielce szanownemu audytorium z panem generałem
broni inż. Leonem Berbeckim na czele, który swą pracą i obecnością, raczyli złożyć
hołd św. Hubertowi, patronowi polskiego łowiectwa oraz ojczystych ugorów, zagajów
i mokradeł.
Za chwilę z tej sceny popłyną i bliskie i kochane sercu memu tony polskie. Niechaj
w tej dobie, kiedy nie tylko ludzie, ale i kamienie cierpią, ulecą w siną dal, hen! ku
wschodowi serdeczne dumki nasze. Niechaj ta polska pieśń łowiecka, która wnet
się rozdzwoni, przesunie przed oczyma słuchaczy te najmilsze na świecie, a bólem
wytęsknione, a łzami wymodlone obrazy stron ojczystych, ów kraj wdów i krzyżów,
kwiatów i żałoby, kraj o którym mówi poeta z zachwytem:
„Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie.”
O ostatnich przygotowaniach przed uroczystością i jej przebiegu oraz o swych
refleksjach po jej zakończeniu kpt. Kobylański pisał: 3 XI 1941 r. Ostatni dzień
mojej męki i niezliczonych trudów, gdybym był o nich wiedział przedtem nie byłbym
się porywał na urządzanie tego „Wieczoru” – a wówczas byłbym sobie i drugim
zaoszczędził wiele nerwów. Jutro o tej porze nie będę już miał na barkach tego
kamienia, który mnie przygniatał dosłownie do ziemi. – Jak było ustalone leśnicy
przynieśli zieleń i udekorowali scenę paprocią i świerkiem, że przybrała świąteczny
wygląd. Nigdy tak jeszcze nie wyglądała, a chórzyści i orkiestranci żywo komentowali
ten fakt, że dotąd nigdy nie występowali na tak udekorowanej scenie, której przód
(dół wraz z budką suflera) osłonięty był zielonym suknem, wypożyczonym od mjra ks.
Hausego. – Potrzebne żarówki wypożyczył ppor. Deskur inż. Na estradzie ustawiono
stolik (zegarmistrza) przykryty zielonym kocem. – Prowiant wydano wcześniej, jak
również kawę. Kpt. Romuald Pasłowski wypożyczył mi do wystąpienia bluzę i pas,
a kpt. Stefan Wojtkiewicz długie spodnie. – Przygotowaniem sali, tj. wyznaczeniem
miejsc na krzesła – taborety, które każdy widz przynosi ze sobą zajął się ppor. Jan
Nowierski, on też na dwa dni przed wieczorem sprzedawał bilety oraz przed samym
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„Wieczorem”. Stan kasy wyniósł: sprzedano 53 bilety po 1 Rm, 24 po 70 f., 126 po
50 f, 207 po 30f i 66 po 20f. Razem przychód wyniósł, nie notowaną dotąd z żadnego
przedstawienia, rekordową sumę 210,10 Rm. Ilość więc słuchaczy była też rekordowa,
gdyż bezpłatny wstęp miała oczywiście orkiestra, chór no i 200 żołnierzy, sala więc
była wybita publicznością, jak nigdy dotąd. Zestawienie kasowe i szkic rozmieszczenia
krzeseł załączam do tej mojej suchej kroniki. Zamiast gen. L. Berbeckiego przybył w
jego zastępstwie gen. M. Waraksiewicz. Moje „słowo wstępne”, trwające ponad pół
godziny, wysłuchano w największym skupieniu, zauważyłem, że audytorium jakby
skamieniało, nikt się nie ruszył, a słowa czasem gorące płynęły i płynęły, przerwałem
tylko na chwilę, gdy wszedł do sali oficer niemiecki, lecz gdy od drzwi dał znak ręką,
przemawiałem z pamięci nie posługując się żadnymi zapiskami. Uderzywszy w silną
strunę ukochania ziemi ojczystej, zauważyłem wtedy, że zerwał się wicher oklasków,
dwukrotnie schodziłem i wracałem na scenę by dziękować za te wymarzone, a niemilknące oklaski. To była wielka nagroda za znój … urządzenia tego „Wieczoru”,
który szczęśliwie dobiegł końca. Gratulacjom nie było końca, podchodziły do mnie
całe szeregi, wielu oficerów oświadczyło, że spłakali się serdecznie, że dobrze się
stało, że uderzyłem śmiało w nutę ojczystą, że tak świetnie powiązanego przemówienia
nie słyszeli dotąd; że nigdy nie sądzili, że zdolny będę tak zająć i porwać słowami całe
audytorium myśliwych i niemyśliwych w równej mierze. Sam – przyznaję szczerze
– dziwiłem się tym słowom uznania, nie przypuszczając, by słowa moje proste miały
aż tak potężny znaleźć oddźwięk. Jedno jednak sam stwierdzić muszę, że wieczór
myśliwski był ogromną propagandą na rzecz polskiego łowiectwa, propagandą
konieczną, która wybiła potężny wyłom w dotychczasowej ignorancji i …jawnych
przesądach o wartości łowiectwa istniejących wśród najinteligentniejszych nawet
warstw społeczeństwa naszego.
4 XI 1941r. (…) Nie małe było moje zdziwienie, gdy w południe wrócił z pracy
w radzie niemieckiej kpt. Karol Zaleski i rzekł mi, iż obecny wczoraj na „Wieczorze”
przedstawiciel Rady Niemieckiej podoficer Zöller z dwójki wyraził się, że z wczorajszej
imprezy najbardziej podobało mu się moje przemówienie…
Aby przygotować „Wieczór Myśliwski” J. Kobylański zaktywizował kilkudziesięciu jeńców do malowania obrazów, komponowania, pisania wierszy
i opowiadań myśliwskich, czytania literatury i prasy, podsuwając im motywy do
twórczości artystycznej. Mjr Bogusław Sidorowicz napisał opowiadanie, mogące
być wspomnieniem z myśliwskiego dzieciństwa, pt. „Na słonki” – z cyklu „Kult św.
Huberta w Polsce”.38 Józef Kobylański spisywał przeżycia myśliwskie jeńców,
tłumaczył prasę i literaturę łowiecką, pisał felietony, opowiadania i wiersze. Inspirował współtowarzyszy niedoli do malowania, pisania wierszy i opowiadań.
Wprowadził zwyczaj obdarowywania wierszykami solenizantów. Starszemu baraku
kapitanowi Kazimierzowi Trzcińskiemu ułożył naprędce żartobliwy wierszyk za38

Rękopis w zbiorach CMJW, sygn. 31.
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tytułowany „Kazio poluje…”39, który wykaligrafowany przez mjr. Jana Kajanka
na ozdobnym dyplomie, narysowanym przez kpt. inż. Mieczysława Manka, był
miłą pamiątką, ale i przedmiotem świetnej zabawy, tak potrzebnej dla zachowania
zdrowego ducha. Zainicjował powstanie znacznych rozmiarów ścianki kalendarza
myśliwskiego, który namalował por. Józef Chrapkiewicz o tajemniczym pseudonimie
„Zdarzbóg”. Malowanie i rysowanie, pisanie, czytanie literatury i prasy myśliwskiej
stało się po „Wieczorze Myśliwskim” spopularyzowało się.

Dorsten 1941 r. Winieta kalendarza myśliwskiego autorstwa por. Józefa Chrapkiewicza o pseudonimie
„ZdarzBóg”. Zbiór Leszka Szewczyka

Dorsten. 3 XI 1941 r. Kpt Stanisław Płochocki. „Obrona miotu” lub „Zając i wrony”. Tytuły obrazu
z pamiętnika Kobylańskiego. Zbiór biblioteki PZŁ w Warszawie
39

Wiersz z ilustracją zamieszczono w aneksie na stronie 130.

45

3.2. Oflag VI B Dössel40
19 września 1942 r. kpt. Józefa Kobylańskiego przewieziono do Oflagu VI B
Dössel koło Warburga we wschodniej Westfalii, w którym przetrzymywano jeńców do
wyzwolenia obozu 1 kwietnia 1945 r. Zapalony bibliotekarz i archiwista natychmiast
przystąpił do organizowania biblioteki obozowej. Razem ze współpracownikiem Józefem Ziółkowskim gromadził i porządkował wszelkie możliwe archiwalia, z których
większość szczęśliwym trafem trafiła w końcu do zasobów Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
Tylko człowiek ż żyłką kolekcjonerską, wybitny dokumentalista, patriota, mógł
z taką determinacją i skutecznością zadbać o bezcenne dokumenty historyczne.
Z dziennika obozowego znajdującego się w CMJW dowiadujemy się, że: ...w piątek 6 kwietnia 1945 r. nadał do Warszawy z wyzwolonego oflagu trzecią paczkę
z zawartością archiwum obozowego – pierwsze dwie miały numer 194, a trzecia
432. Kolejną paczkę numer 697 Kobylański nadał 12 kwietnia 1945 r. Z notatek
archiwisty wynika, że dla lepszego zabezpieczenia akt, dodatkowo owinął ją w papier.
18 kwietnia 1945 r. kpt. Józef Kobylański zgłosił się do pełnienia funkcji zastępcy
komendanta obozu w Dössel, dzięki czemu miał lepsze możliwości podejmowania

Baraki w Oflagu VI B Dössel. http://www.oflag.de
40
Niemiecki oflag zbudowany w 1940 r. 5 km od Dössel (obecnie dzielnica miasta Warburg) na terenie
8 ha. Tworzyło go 38 baraków mieszkalnych, kaplica, kuchnia, świetlica, łaźnia, toalety, warsztaty
naprawcze, pomieszczenie magazynowe i wartownia z aresztem. Cały teren ogrodzony był zasiekami
z drutu kolczastego z 7 wieżami strażniczymi oraz bunkrem dla karabinów maszynowych przy bramie
obozowej. Od września 1942 r. Oflag VI B zamieszkiwało około 3000 jeńców polskich, w tym 15
generałów. Obóz wyzwolili Amerykanie 1 kwietnia 1945 r.
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Dössel 1943 r. Portret kpt.
Józefa W. Kobylańskiego
autorstwa majora Jerzego
Kisielewskiego.
Zbiór MŁiJ w Warszawie

decyzji odnoście archiwum obozowego. Dzięki skrupulatności Kobylańskiego wiemy, że część dokumentów zaginęła. W tej sprawie aresztowano oberzahlmeistra
Belke. Był on przesłuchiwany w sprawie depozytów i dokumentów, które w dziwnych
okolicznościach zaginęły. 2 kwietnia 1945 r. podczas kolejnego przesłuchania Belke
zeznał przed polskim oficerem, że tajne akta Abwehry i sądowe zostały spalone, a inne mniej ważne wywieziono dwiema ciężarówkami pod opieką oficera sądowego.
Jeden z tych samochodów zepsuł się w drodze koło Minchenhof. Na miejsce zdarzenia
miała pojechać polska komisja. Część akt jednak została i była pod opieką kpt. Józefa
Kobylańskiego porządkowana i sortowana. On też zajął się ich zabezpieczeniem i bezpiecznym wywiezieniem z Niemiec.
Dużym ułatwieniem przeprowadzenia tej misji było wkroczenie 7 maja 1945 r.
na teren obozu w Dössel XV Dywizji Kawalerii Pancernej wojsk amerykańskich.
24 czerwca 1946 r. w Folsen (Niemcy) kpt. Tadeusz Jaczewski z Polskiej Misji Re-
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patriacyjnej na strefę brytyjską pokwitował odbiór skrzyni i paczki z materiałami
archiwalnymi przeznaczonymi dla archiwum Wojska Polskiego w Warszawie. Można
sądzić, że wojsko zadbało o to, aby cenna przesyłka trafiła do Polski.
W Oflagu VI B, docelowym miejscu odosobnienia dla zdecydowanej większości
oficerów, życie organizacyjne, oświatowe, kulturalne i sportowe przybrało podobny
charakter jak w oflagach VII A Murnau, II B Arnswalde, II C Woldenberg. Zakładano
obozowe koła zainteresowań, prowadzono wykłady, kursy specjalistyczne, naukę
szkolną, teatr obozowy, zawody sportowe, rozgrywano mistrzostwa obozu w różnych
dyscyplinach sportu. Kobylański w 1944 roku zdobył mistrzostwo oflagu w szachach
z wynikiem 16 punktów na 20 możliwych. W Dössel myśliwi nie zawiązali koła
łowieckiego, uczynili to leśnicy powołując Koło Leśników, które 6 grudnia 1942 r.
zainaugurowało cykliczne wykłady o tematyce leśnej i łowieckiej.41 Kpt. Kobylański
uzyskał na tym zebraniu status stałego gościa z propozycją wygłoszenia wykładu.
18 kwietnia 1943 r. wygłosił pogadankę o jarząbku, zilustrowaną rysunkami wykonanymi grafitem przez kpt. Leona Jędrzejasza („Kogut w gąszczu”, „Kura nad
gniazdem z jajami”). W dyskusji wzięło udział 7 słuchaczy. Wykład był na tyle
interesujący, że płk M. Śmidowicz, kierownik referatu kulturalno – oświatowego,
zaproponował J. Kobylańskiemu wygłoszenie podobnej prelekcji dla całego obozu.
Zachowany 32 stronicowy rękopis referatu (Kobylański 1943a) opatrzony mot-

Pamiętnik J. W. Kobylańskiego „Łowiectwo Jagdwesen” z fragmentami rękopisów wykładów
o jarząbku, kozicy i świstaku tatrzańskim. Zbiór Leszka Szewczyka
Tematyka wykładów leśnych, w których uczestniczył Kobylański, zawarta jest w dzienniku
obozowym, którego fragmenty zamieszczono na str. 134-138.
41
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tem z „Sobola i panny” Józefa Weyssenhoffa „Las myśliwemu przyjaciel”, zadziwia
szczegółowym ujęciem tematu, ogromną wiedzą autora i jego poczuciem humoru,
zwłaszcza że pisany był w trudnych warunkach obozowych, przy ograniczonym dostępie do literatury.
Po krótkim wstępie omawiającym literaturę tematu, oraz także wyróżnioną
monografię pióra znakomitego znawcy jarząbka i redaktora „Łowca” lwowskiego,
hrabiego Alberta Mniszka oraz morfologię ptaka, autor scharakteryzował: rozmieszczenie, życie jarząbka, pożywienie, życie familijne, wysiadywanie jaj, wrogów,
domową hodowlę, polowanie na jarząbki i pożytek z atrakcyjnego łowiecko kuraka
leśnego.
Wykład zakończył dowcipnie: Ze sztuką kulinarną byłem zawsze na bakier,
obecnie nauczyłem się palić pod kuchnią i gotować grysik, nie mogę więc panom
podać choćby jednego sposobu przyrządzania jarząbków. 130 lat temu wydał Zawadzki
w Wilnie oryginalną a fachową pracę Jana Szytlera pt. „Kuchnia myśliwska”.
Książka ta jest dziś niesłychaną rzadkością bibliofilską. Jedyny znany egzemplarz
jest w moim posiadaniu i zeń brała śp. pani Kiewnarska, pisująca pod pseudonimem
„Pani Elżbieta”, materiał do kucharskiej książki pt. „Zwierzyna”, gdzie oczywiście
nie pominęła jarząbka.
Dobrze przyrządzić jarząbka i wiedzieć po jakiej potrawie go podać, a co po nim
na stół postawić to nie jest wyczyn powszedni. Nie w każdej renomowanej restauracji
kucharz tę sztukę posiadał. Znają ją np. znakomicie Antoni Szajdzicki, właściciel
knajpy w Kijowie, w której zbierał się każdego dnia polski świat literacki, zapędzony
aż tam wichurą wielkiej wojny. Makuszyński w swych „Kartkach z kalendarza” pisze,
że ów Szajdzicki z artystami gadał cudownie, a przed Weyssenhoffem bił czołem i powiadał uroczyście: „– Panie baronie! Nikt tak nie opisze jarząbka, jak pan, a nikt go
tak dobrze nie upiecze, jak ja.”
Wreszcie jeszcze jedno wspomnienie, tym razem z dawnych, bogatych i królewskich dziejów naszej sławnej Rzeczypospolitej, które przywołuję tym chętniej,
że przeżywamy w tej chwili Wielki Post polityczny i religijny. Nieśmiertelny poprzez
wszystkie wieki poeta, dziecko przecudnego miasteczka u stóp góry Królowej Bony,
tak pisze w utworze „Preliminaria peregrynacji do Ziemi Świętej”:
„W zamku J.O. Ks. Radziwiłła Sierotki czekał nas aspekt niespodziewany. Skoro
bowiem otworzono drzwi do pierwszej sali, zaleciało nas powietrze i aura przesiąkła
zapachem Święconego, które urządził kucharz pierwszy J.O. Księcia, Włoch Loga, ku
krotochwili i zabawie; w pierwszej bowiem sali stały trzy pasztety olbrzymiego kształtu,
które ujrzawszy książę, zawołał: »Mości panowie, do ataku! «Co wymówiwszy zdjął
z pierwszego pasztetu czapkę i wyleciało z niego wielkie mnóstwo żywych kuropatw,
jemiołuszek, gołębi, jarząbków, ortolanów, które potłukłszy okna, powylatywały na
dziedziniec, gdzie… wielu było uzbrojonych w fuzje i zaczęło owe ptactwo strzelać
w lot, tak że czasami wlatywał śrut do sali i spadał gradem, od pułapu odbity, na
nasze łysiny, lecz że okna były wysokie, żadnemu to z nas nie szkodziło.”
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Tym cytatem Wielkiego Juliusza kończę dzisiejszy odczyt. Zanim jednak odejdę od tego niezwykle zaszczytnego dla mnie miejsca, pragnę podziękować kpt.
Jędrzejaszowi Leonowi za pełną gotowość w narysowaniu mi tych dwóch obrazów,
zaś wszystkim panom kolegom za wielkie wyrozumienie, a stąd cierpliwe wysłuchanie
moich wywodów.
Mimo wszystko jednak wierzę głęboko, że kiedy trzaśnie wreszcie harfa smutku,
a biały anioł szczęścia rozłączy na zawsze swoje srebrne skrzydła nad oblaną
złotym słońcem sarmacką ziemię, wówczas gdzieś, może w uświęconej Warszawie,
w jakimś leśną zielenią przybranym lokalu, mile wspominać będziemy nie tylko
godziny spędzone w Kole Leśników, ale też zadzierzgnięte tu na wspólnie umiłowanej
platformie węzły braterstwa. I wówczas to podziękujemy Panu drowi Piłatowi za
jego pracę tak, jak nam serce podyktuje. A jeśli w pierwszym roku trudno będzie
może o jarząbki na półmisku, to znajdzie się pewnie coś pokrewnego, tj. produkt
z najsmaczniejszego dla jarząbka owocu, jakim jest jarzębina, a więc – stosownie do
podawanych potraw – gorzki jarzębiak a w końcu słodka jarzębinka.
Kolejny, interesujący wykład, zapowiedziany został ogłoszeniem, wywieszonym
w oknie siedziby Koła Leśników: Koło Leśników ku czci św. Huberta”. W niedzielę
7 listopada 1943 r. o godzinie 14.30 odbędzie się gawęda przyrodniczo - myśliwska
pt. „Kozica i świstak tatrzański”. Prelegent kpt. Józef W. Kobylański. Goście (ze
stołkami) mile widziani. Ogłoszenie to zdobiła udatna rycina kozicy, stojącej nad
przepaścią. Pogadanka ilustrowana była rysunkami. Obecnych gości 61. Żaden
odczyt w Kole Leśników nie zgromadził tylu uczestników, jakkolwiek miałem silną
konkurencję, oto w świetlicy w tym samym czasie odbywał się kompozytorski koncert
kpt. Runda, a w teatrze zaś sensacja dnia zawody bokserskie; na dobitek wreszcie lał
deszcz jak z cebra (Kobylański 1943).
Odczyty zaczynał J. Kobylański na nutę patriotyczną: Bukiet z najczystszych
i najgorętszych uczuć należy się w głębokim hołdzie Stwórcy Wszechrzeczy za tę
misternie skonstruowaną duszę polską, która potrafi ulatywać w przebrzmiałe czasy
i wspominać to, co było pięknem i szlachetnym, złotem i przy sercu trwającym. A im
głębiej wchodzi człowiek w las swoich lat, tym chętniej powraca do przeszłości owa
słowiańska tęsknica, tym częściej sięga daleko, aż do ławy szkolnej, do kolegów którzy
już nigdy razem się nie zejdą.
Ważką zasługą odczytów Koła Leśników oraz innych jest także to, że umożliwiają
one swym słuchaczom podróżowanie myślami w minione dni szczęścia i słońca, hen!
do swoich, że pozwalają zbiedzonej piersi odetchnąć w czystej atmosferze polskiej
– najdroższymi wspomnieniami..
Niechaj więc i teraz popłynie myśl skrzydlata tam, gdzie na piętrzących się
i czarodziejskich zamkach opiera się niebo polskie, gdzie stoją wysokie, dłutem
największego mistrza świata kute rzeźby jak wielkie kryształy szkła fioletowego, tam
skąd już najbliżej do Boga – w kochane Tatry – kędy żyje – tam tylko i wyłącznie,
a nigdzie indziej w Polsce – kozica i świstak (Kobylański 1943).
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Gawęda zilustrowana rysunkami kpt. Leona Jędrzejasza (grafit), por. Stanisława
Trzmiela tuszem i kpt. Teofila Szuligi (tempera), była urozmaicona.
Oprócz informacji morfologicznych i etologicznych dotyczących kozicy i świstaka autor omówił ustawową ochronę zwierząt oraz panoszące się kłusownictwo,
wspominając przy tym słynnego raubsica Jana Krzeptowskiego, zwanego Sabałą,
który to snując dumki o życiu pozagrobowym, tak mówił: Niejeden cłowiek myśli,
kiej sie do nieba dostanie, juźci będzie królem, niekby mi ino te cielęta (kozice) dali
paść, cobyk se przy niedzieli puknął.
Wykład zakończyły słowa:
Tak jak kozicę, strzegło polskie prawo łowieckie również i świstaka przez cały
rok. Myślą przewodnią ustawy nie było bynajmniej zachowanie tej zwierzyny dla
celów łowieckich, intencja była jak najbardziej szlachetna i wzniosła, a mianowicie
utrzymanie harmonii piękna i niezbadanych prawideł rodzimej natury. Polski myśliwy
zatroszczył się o to, aby wówczas, kiedy ciepły, wiosenny podmuch muśnie wierchy
turni, gdy zbudzi się cały świat i rozpocznie się wspaniały koncert peanów całej Bożej
Przyrody, nie zabrakło w tym chórze tam, ”gdzie wiszą gniazda orłów, gromów i potoków” – naszego flecisty świstaka, będącego wraz z kozicą dostojną i niebiańską
ozdobą drogich nam do grobu i poza grób – tatr polskich. Hej!
„Tatry!... czemuż jak siedzib szukające ptaki
Myśli moje ku waszej zamarłej pustyni
Lecą przez mgłę tęsknoty i przez marzeń szlaki?
O pustyni tatrzańska! Bo na tym obszarze
Całej mojej Ojczyzny – o skalna świątyni –
W tobie jednej są jeszcze - swobody ołtarze.”
Hej! Gdyby tak dzisiaj móc odetchnąć powiewem przepojonym zapachem
smereki i kosodrzewiny z ojczystych gór! Hej! Gdyby podmuch skalnego wiatru, co
gwarzy z bezleśnymi tatrzańskimi turniami musnął swym skrzydłem – jakby święta
ręka matki – zadumane czoła i te skronie, w których przewalają się ciężkie tętna, może
inny wówczas jak kozica, wolna córa gór, i świstak jej niezawodny towarzysz, zawarli
wreszcie braterską przyjaźń, nie tylko w obliczu wspólnego wroga, ale i wspólnego
świętego celu, który oczy nasze wypatrują i wypatrzeć wreszcie jak najrychlej pragną.
Amen!
J. W. Kobylański, po licznych wykładach na akademiach ku czci św. Huberta
cieszył się dużym autorytetem w środowisku obozowym. Po jednej z uroczystości
kpt. Stanisław Bieniaszkiewicz oświadczył: Nie ma drugiego w obozie, któryby tak
przemawiał, jak wy, a mowę tę słyszę po raz drugi, Śliczna polszczyzna, a gen. Bernard Mond: Nie wiedziałem, że z pana taki poeta.
W związku z odczytem koledzy nazwali Kobylańskiego „świstakiem”, a nawet
ułożyli dwuwiersz.
„Kozica i świstak tatrzański
Powie Władysław Kobylański”.
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Obozowi „łacinnicy” 21.09.1943 r. w opracowywanym codziennie dla jeńców komunikacie na podstawie wiadomości radiowych i prasowych, zamieścili
spreparowany tekst: Wydział Leśnictwa przy Gubernatorstwie podaje do wiadomości
ludności, że w Górach Świętokrzyskich ukazały się gryzonie z rodziny świstaków,
które podlegają tej samej bezwzględnej ochronie, co świstaki tatrzańskie. Kobylański
natychmiast rozpoznał żart, przyjął go za dobrą monetę i wyraził swe zdanie w tej
sprawie rejentowi kapitanowi Emilowi Czaplińskiemu, autorowi tej dowcipnej
notatki (Kobylański J. 1943).
Podczas wykładów w Kole Leśników 4.04.1943 r. również poruszano tematykę
łowiecką, nierozerwalnie związaną z lasem. (…) dyskutowano nad referatem por.
Smólskiego o etyce, estetyce i wartości rzeczywistej lasu. Zabierali głos dr Piłat, inż.
Gajewski, inż. Zięba i płk Bobrowski, mówiąc o lesie z wojskowego punktu widzenia.
Inż. S. Smólski w swym referacie szeroko odniósł się do kwestii łowiectwa, krytykowanego przed wojną przez niektóre kręgi społeczne. Mówiąc o łowiectwie, hobby
wielu leśników, wykład zakończył słowami: Łowiectwo w nowoczesnym ujęciu, to już
nie sport, ale prawdziwe powołanie, które dziedziczy się we krwi, które przechodzi
z ojca na syna. Polega ono na umiłowaniu przyrody, a zwłaszcza świata zwierzęcego
i pragnieniu służenia tej idei całym sercem i całą duszą. Łowiectwo dzisiaj to przede
wszystkim hodowla zwierzyny, studiowanie jej przejawów życiowych, pomaganie jej
w ciężkich dla niej czasach, a także normowanie jej bytu, aby zdrowym osobnikom
pozostawić należyte ramy rozwoju i możność utrzymania gatunku. Słusznie też
nowoczesne łowiectwo odrzuca niegodną jego powołaniu klasyfikację zwierzyny
na „szkodników” i pożyteczne „gatunki”. Każdy gatunek ma prawo do życia, a nie
te gatunki tylko, które nadają się na pieczeń. Owe, tzw. szkodniki, to najpiękniejsza
ozdoba naszej kniei, jej symbol i serce. Danie im możności rozwoju, oczywiście
w ramach możliwości, (jak lis, wilk, ryś, żbik, niedźwiedź), dalej ochrona innych,
ginących już gatunków zwierzyny, jak łoś, żubr, wreszcie nawet czarodziejską
sztuką wiedzy wydobywanie z przeszłości zdawałoby się, już całkowicie zaginionych
gatunków, jak tarpan i tur, to dalsze zadania łowiectwa, które łączą się i splatają
w zgodnej współpracy z ochroną przyrody.
Można stanowczo twierdzić, że dla milionów naszych współobywateli, Ojczyzna
nasza bez świata zwierzęcego, żyjącego na swobodzie byłaby pustką, pozbawioną
duszy. Łowiectwo zatem, przyczyniając się do ożywienia naszych lasów i pól spełnia
zaszczytne zadanie. Jest ono stróżem poważnego dobra narodowego, a nie tylko gromadką szaleńców hołdujących niezrozumiałej namiętności (CMJW 346/4/0/1-64).
W salach jenieckich odbywały się dyskusje na tematy łowieckie oraz kameralne
pogadanki. Jedną z nich była prelekcja pt. „Wędrówki ptaków” wygłoszona w baraku kpt. Kobylańskiego, przez zoologa dr. Rabbego, który pożyczył oficerom do
przejrzenia 5 zeszytów „Biuletynu Stacji Badania Wędrówek Ptaków (1938-39)”.
Por. Zygmunt Kraczkiewicz, cytolog i embriolog, wygłosił 30 V 1943 r. interesujący wykład pt. „Podstawy genetyczne regeneracji tura, żubra i tarpana”.
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W Oflagu Dössel VI B kwitło też życie kulturalne. Działały koła zainteresowań,
rozwijało się malarstwo i grafika, powstawały miniatury, różnego rodzaju wyroby
z drewna i kości. Zajęcia te, wieczny ruch, praca umysłowa utrzymywały jeńców
w dobrej kondycji psychicznej oraz broniły przed załamaniem i depresją duchową,
wyzwalając nowe myśli i idee, które pozwalały zapomnieć chociaż na chwilę o rzeczywistości. Działania te skutkowały na przyszłość – wielu jeńców po powrocie do
kraju mogło się od razu włączyć w nurt pracy w różnych dziedzinach życia. (A. Sałacki
1973). W wir pracy łowieckiej i zawodowej włączyli się natychmiast po wojnie: kpt.
Józef Kobylański, płk Władysław Rozwadowski, dr inż. Józef Goetz, prof. Wiesław
Szczerbiński, Mieczysław Mazaraki i wielu mniej znanych z ogólnokrajowego życia
publicznego myśliwych.
W oflagu w Dössel nie mogło też zabraknąć ducha św. Huberta, „towarzysza
jeńca”, jak go trafnie na łamach „Łowca Polskiego” nazwał twórca „Wieczoru Myśliwskiego” (Kobylański 1946).
O wielkiej miłości Kobylańskiego do łowiectwa, przywiązania do kultury i etyki
łowieckiej niech świadczy fakt, że już po miesiącu pobytu w Dössel, w wyjątkowo
trudnych i nieustabilizowanych warunkach obozowych, uczestniczy 3 listopada
1942 r. w obchodach hubertowskich, zorganizowanych przez kawalerzystów i artylerzystów konnych.42 Następnego dnia Kobylański napisał artykuł – relację z tego
wieczoru, za którą otrzymał gratulacje od gen. M. Waraksiewicza z obietnicą starań
powielenia artykułu i sprzedawania go po 10 fenigów z przeznaczeniem zdobytych
środków na fundusz wdów i sierot. (Kobylański 1942). Oddajmy głos uczestnikowi
tych uroczystości.
Święty Hubert w Dössel 3 XI 1942
Drobny, a przecież wymowny epizod w beznadziejnie szarym życiu jenieckim,
epizod miły jak to słonko, które na chwilę przedrze się przez kłębowiska chmur
w ponury dzień listopadowy. A słonkiem tym to wspomnienia, to zachowanie tradycji
ziemi ojczystej, która w Polsce godnie, uroczycie i z dużym rozmachem kawaleryjskim
zachowywaną była w dniu 3 listopada. A tych tradycyjnych obchodów, urządzanych
w wielu garnizonach, szło po naszej ziemi coraz dalej i dalej, jak te kręgi na spokojnej
tafli wody, aż na łamach stołecznych i prowincjonalnych pism obiegły cały kraj,
wszystkie jego zakątki dokąd docierała prasa, a nawet poza jego granice spłynęły.
42
W artykułach „Z kpt. Józefem Władysławem Kobylańskim w Oflagach VI E Dorsten i VI B Dössel”
oraz „Animatorzy kultury łowieckiej za drutami oflagów i stalagów w czasie II wojny światowej”
zamieszczonych odpowiednio w „Rocznikach Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia” Rok VI,
Kraków 2010, str. 25 i w materiałach „II Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej – Kultura
łowiecka fundamentem wizerunku współczesnego myśliwego”, Niepołomice 2011 r., s. 201, podałem
błędnie, nie znając treści pamiętników Kobylańskiego, że był on organizatorem wieczoru „Św.
Hubert w Dössel”. Z ujawnionych po raz pierwszy, już po konferencjach, pamiętników wynika, że
organizatorami wieczoru byli oficerowie kawalerzyści, zaś Kobylański pomagał przygotować program
imprezy, wygłaszał referaty oraz napisał relację z ich przebiegu.
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Pamiętali o św. Hubercie kawalerzyści i artylerzyści w Dössel koło Warburga
(Oflag VIB), położonego na ziemi westfalskiej, która żywi sporo osiadłych tu oddawna
Polaków.
Wyjątkowo twarde warunki obozowego życia, skupionego na małej przestrzeni,
a nie ułożonego jeszcze całkiem w swych prymitywnych ramach skutkiem przeniesienia nas z Dorsten do Dössel przed miesiącem dopiero, nie zezwoliły na
urządzenie uroczystości św. Huberta w ramach szerszych, opartych na programie
jako tako urozmaiconym. Musieliśmy więc ograniczyć nasze pragnienia do urządzenia koleżeńskiego zebrania przy herbatce. Odbyło się ono o godzinie 15 w dużej
sali świetlicy, pomieszczonej w baraku 3. Specjalnie na ten czas odwołano kursy,
odbywające się w tym lokalu, a na drzwiach wejściowych wywieszono kartkę „Święty
Hubert. Sala zajęta”. Kto przeczytał, wracał, komitet bowiem zapraszał na św. Huberta
ustnie. Już na godzinę przed ustalonym terminem wchodzili tylko zainteresowani, ci
najpilniejsi i organizatorzy czynni. Oni to pod kierownictwem rotmistrza 18 p. ułanów
Włodzimierza Raczyńskiego, a w imieniu najstarszego tu kawalerzysty generała
brygady Mikołaja Waraksiewicza, zajęli się urządzaniem sali i innymi pracami.
Na miejscu naczelnym, gdzie w niedziele i święta ustawia się ołtarz do nabożeństwa, zawieszono z tektury wykonany wieniec jelenia naturalnej wielkości, udatnie pomalowany dobranymi kolorami, z legendarnym białym krzyżem w środku. Pod
tym wieńcem, po bokach, na czerwonym tle zawisły: duży tekturowy Krzyż Walecznych
i Virtuti Militari, również akwarelą oddane. Było to piękne skojarzenie legendy św.
Huberta z armia narodową, którego nikt nie zerwie, jak długo słońce unosić się będzie
nad sarmackim krajem. Dalej w dwóch kątach tej samej ściany biły w oczy wstęga:
Krzyża Walecznych i Virtuti Militari, również na tle czerwonego płótna.

Notatnik kpt. J. Kobylańskiego „Drobiazgi myśliwskie” (ze zbioru Leszka Szewczyka) i fragment rękopisu „Święty Hubert w Dössel”, 3 listopada 1942 r. Zbiór CMJW w Łambinowicach-Opolu.
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Ta miła i bliska, a droga sercu dekoracja, urobiła podniosły nastrój, miała swoją
wymowę, jasną i zrozumiałą dla uczestników. A zebrało się ich ponad 100 osób.
Starszyzna zasiadła przy naczelnym stole, jakby w pośrodku podkowy, a przy dalszych
stołach reszta kolegów: oficerowie i szeregowi, w odświętnych mundurach i przy
pasach.
Stoły żołnierskie, koszarowe, a na nich tego samego pochodzenia koce, nie zawsze wprawdzie zgodne i bratnie w swych kolorach, ale przeważała zieleń…, coś
jakby murawa, a na niej wyrastały prawdziwe, żywe kwiaty, zerwane z licznych
klombów, które ze smakiem i widocznym zamiłowaniem uprawiali jeńcy – Anglicy,
mieszkańcy tego obozu przed nami. Flakonów nie mieliśmy, więc ułożono na stołach
ulepione z gliny z gałki, daleka jakby okrągłe rumiane bułeczki i w nie powtykano owe
zerwane różnokolorowe kwiaty jesienne oraz ręcznie malowane, skromne proporczyki
wszystkich pułków. Obok stały fajansowe, masywne jak moździerze, kubki na herbatę.
Już z daleka poznawano na obszernym placu zbiórek, ciągnących na zebranie św.
Huberta uczestników czymś białym przy boku; były to owe kubki, które każdy musiał
przynieść ze sobą.

27 Pułk Ułanów

Pamiątkowe miniatury proporczyków
formacji kawaleryjskich, stawiane na
stołach podczas hubertusów obozowych.
Zbiór L. Szewczyka

I Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza

Młodzież ustawiona w dwuszeregu wzdłuż ściany czekała na starszyznę, a gdy ta
wchodziła do sali, wówczas kwartet muzyczny (Schramel kwartet) grał, zależnie od
wchodzącej osoby i jej broni, marsza generalskiego, marsza artylerii konnej i 1 pułku
ułanów. A gdy wiara zasiadła do stołów, podano składkową herbatę, przyniesioną
z kuchni w sześciu kotłach. Nalewano ją oryginalnie, jednak w sposób nie budzący
w żadnym jeńcu zdziwienia - a to chochlami, jak zupę. Również składkowe były, a ze
smakiem przyrządzone kanapki z prowiantów otrzymanych od rodzin, a podawane
także pomysłowo, bo na krótkich, białych deskach od łóżek.
Gdy w nieopalanej, o cienkich drewnianych ścianach, sali zadymiły się stoły od
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gorącej herbaty i uniosły się błękitne chmurki z angielskich papierosów, zabrał głos
generał M. Waraksiewicz. Zasłużony ten kawalerzysta podkreślił, ze każda jednostka,
rodzina, każdy zespół klasowy, społeczeństwo, naród, czy państwo, które utrzymuje
twardo stare, szlachetne tradycje przodków, są zawsze silne i żadna burza ich nie
łamie. Tradycje i sport są w kawalerii polskiej czynnikami spójni i tężyzny i stąd
stosunek starszego do młodszego, nie wyłączając stosunku oficera do szeregowego,
jest zawsze bliski i serdeczny. A łącznikiem tej spójni jest stały, wierny nasz towarzysz
bojowy – koń. W konnym sporcie myśliwskim, przy wspólnej szlachetnej rywalizacji,
zacierają się różnice wieku, stopni i stanowisk.. W dalszym ciągu mówca przypomniał
tradycyjne biegi św. Huberta, odbywane każdego roku w Ojczyźnie, wśród rozgwaru,
w licznym towarzystwie jeźdźców, a często i psów gończych, wśród cudnej i czarującej jesiennej przyrody oblanej słońcem, a gdy nieraz uczestnicy tych biegów
hubertowskich wracali obryzgani błotem, to nawet wówczas nie opuszczała ich
werwa i pogoda.
W czasie tego przemówienia przesunęły się przed oczyma obecnych, jakby cudne
miraże i widziadła, obrazy szczęśliwych dni, ojczyste pola i zagony, polskie sygnały
i zabawy, a niejedno głębokie westchnienie było wyrazem ciężkiej jak ołów tęsknoty
za utraconym – wierzymy, że chwilowo – szczęściem.
W miłej odpowiedzi na to szczere i niewymuszone przemówienie generała, wzniósł
pułk. Leon Strzelecki toast na cześć tych, którzy kładli zręby pod naszą kawalerię
i artylerię konną, a obecnych tu generałów Waraksiewicza i Stefana Strzemieńskiego
oraz pułkownika Leona Dunin Wolskiego. Zebrani pełna piersią podchwycili ten
toast, który uleciał ku górze i daleko, a był tak huczny i gromki, że może go ktoś i w
Polsce usłyszał…
Idą dalsze przemówienia. Płk Wolski w słowach owianych młodzieńczym zapałem
i umiłowaniem artylerii konnej, życzył w końcu obecnym, by następną uroczystość
św. Huberta, odbywali na własnej ziemi. Również gen. bryg. Strzemieński, pełen
niezłomnej wiary, mówi o biegach św. Huberta na rozszerzonych terenach oraz
wzniósł zdrowie starszego pokolenia i młodzieży, która przeważała wśród obecnych.
Czas upływał mile więc szybko. W antraktach grał marsze pułków, posiadających
Virtuti Militari, wysłuchiwano ich – stojąc. Brzmiały też polskie, ludowe melodie,
kujawiaki i pieśni żołnierskie, że aż za serce chwytało. Hej!... W skład tego, świetnego
bez przesady zespołu muzycznego wchodzili: ppor. Władysław Cierniak (skrzypce),
ppor. Andrzej Szulc (akordeon) ppor. Jan Michel (gitara) i ppor. Zdzisław Falkowski
(perkusja). Koledzy Ci dali zebranym sporo naprawdę przyjemności i chwil, jakich
łaknie ponad miarę zbolała dusza jeńca polskiego.
Przed zakończeniem tej świętohubertowskiej imprezy zabrał powtórnie głos
generał Waraksiewicz, który raz jeszcze zakomunikował silne znaczenie jedności,
a kończąc podziękował orkiestrze za współudział, zaś rotmistrzowi Raczyńskiemu za
zorganizowanie dzisiejszego zebrania.
I jak ten ptak, który nagle strzepnie rosę ze skrzydeł, tak otrząsnęła się nasza
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serdeczna wiara z niedługiej, ale głębokiej zadumy i nawały wspomnień, snujących
się poprzez oczka kanwy żalu i tęsknoty.
Odezwał się gwizdek.
Wzywają nas na wieczorny apel.
Tam w górze, przed łaskawym obliczem Najsprawiedliwszego, stanął do apelu św.
Hubert, prosząc Ojca ojców naszych o pomnażanie darów – polskich lasów i pól, łąk
i mokradeł, o zarządzenie zbiórki jego rozprószonych rycerzy do wiecznie szczęśliwych
łowów i biegów tam, kędy płyną fale Wisły i Warty, Bugu i Sanu, Dniestru, Niemna
i Prypeci…(Kobylański 1943).
W 1943 roku w Dössel odbyły sie trzy uroczystości hubertowskie. 31 października
święto myśliwych czciło koło nauczycielskie, 3 listopada kawalerzyści, a 7 listopada
leśnicy. Relacje z tych uroczystości spisał kpt. J. W. Kobylański w notatkach obozowych (Kobylański 1943, 1943a).
W oflagu VI D bardzo aktywną działalność prowadziło koło nauczycielskie,
organizowało naukę szkolną, szkolenia, wykłady, kursy malarstwa i modelarstwa.
W ramach kursów malarstwa oficerowie wykonali kilkanaście rysunków o tematyce
łowiecko-przyrodniczej. Były one prezentowane na wystawie wyższego kursu
malarstwa i modelarstwa.

Zaproszenie na wystawę prac uczestników
wyższego nauczycielskiego kursu malarstwa.
Dössel 2-3 XII 1943 r. Zbiór L. Szewczyka

Dössel. 2-3 wrzenia 1943 r. „Las” (tusz), praca z wystawy urządzonej na zakończenie nauczycielskiego
wyższego kursu malarstwa i modelarstwa. Zbiór K. Mielnikiewicza
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Dössel 28.10.1943 r. Ppor. Jerzy Zbierzchowski. „Jeleń św. Huberta”. Obraz namalowany na wystawę
urządzoną na zakończenie nauczycielskiego wyższego kursu malarstwa i modelarstwa 2-3 grudnia
1943 r. (Opisu obrazu dokonał na odwrocie J.W. Kobylański). Zbiór MŁiJ w Warszawie
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Organizowano spotkania z różnych okazji i wieczornice, w tym patrona
myśliwych. O jednym z nich, miłym sercu myśliwego, relacjonował kpt. Józef W.
Kobylański.
W hołdzie św. Hubertowi
Stale pracowite Koło Nauczycielskie ze swym prezesem por. Tadeuszem Pasierbińskim, w nawale swych prac pilnuje też sumiennie kalendarza rocznic i obchodów. Nie pominęło też dnia 3 listopada, drogiego każdemu z tych myśliwych,
którzy uważają łowiectwo za bogactwo narodowe, za wiedzę i sztukę.
W imieniu koła nauczycielskiego odwiedził mię w mojej sali ruchliwy nauczyciel
por. Józef Kucza, proponując urządzenie wieczoru ku czci patrona myśliwych.
Oświadczyłem wówczas miłemu gościowi, że jakkolwiek nastrój mój jest tego pokroju,
że raczej powinienem od ludzi uciekać, że dokładnie świadom jestem trudności jakie
się tu nasuną, że wszystko przemawia za tym, aby żadnego na się nie brać obowiązku,
to jednak, jako wierny żołnierz św. Huberta, nie mogę odmówić prośbie. Zgodziłem
się i nie tracąc czasu, zabrałem się do ustalenia takiego programu, któryby zawierał
więcej punktów, a każdy punkt był krótki, minutowy, a więc nie nużący nawet słuchacza
nie nemroda. Varietas delectat. Nie poszło to gładko, ale poszło.
Słowo wstępne, rdzeń wieczoru, zwaliłem na własne barki, następnie poszły
piosenki i deklamacje oraz inne; program na 70 minut. Konferansjerem był por.

Dössel 1943 r. Malował ppor. Drawicz-Kotala. „Żubry przy paśniku”. Obraz eksponowany w baraku 18
na wystawie urządzonej z okazji zakończenia „Wyższego Kursu Geografii” przez 18 uczniów – członków koła nauczycielskiego w dniach 27-29 VI 1943 r. (Opis obrazu dokonany na odwrocie przez J. W.
Kobylańskiego) Zbiór MŁiJ w Warszawie

59
Kucza. »Wieczór odbył się w sobotę popołudniu, dnia 31 października, w wypełnionej
sali nauczycielskiej 18 baraku.
Naczelna ściana sali, którą udekorował nauczyciel ppor. Florian Jaworski, kazała
zapomnieć o niewoli, a wprowadziła zebranych w knieję ojczystą. Ścianę obito trzema
zielonymi kocami wyszukanymi nie bez mozołu na łóżkach jenieckich; dwa boczne koce
stanowiły pofałdowaną kotarę, a na środkowym, na tle lasu naszkicowanego kredą,
umieszczono, wykonane plastycznie z białego papieru rogi jelenia z krzyżem między
łodygami. Po bokach wisiały dwie waltornie orkiestry obozowej, które wyczyściłem
do blasku; waltornie te nie były myśliwskie, bo z klawiszami.43
Wśród zebranych widzimy kilku generałów. Wieczór się zaczyna. Do stołu zakrytego kocem podchodzi por. Kucza i mówi: „Prastare i piękne są tradycje łowiectwa
polskiego. Do takich bezsprzecznie należy obchód kultu św. Huberta, patrona
łowiectwa, obchodzony we wszystkich pułkach broni konnej, w garnizonach i kołach
myśliwskich. Rzuceni losem na obcą ziemię, zamknięci ciasnym kręgiem drutów,
z rozrzewnieniem wspominamy chwile ongiś na takich obchodach spędzone, zbliża
się bowiem oto dzień św. Huberta. Przed oczyma duszy stoją jak żywe obrazy łowów,

Karta tytułowa „Święty Hubert” zaprojektowana przez prof. F. Jaworskiego. Podobny wystrój miała
frontowa ściana świetlicy, w której odbyła się uroczystość hubertowska. Zbiór MŁiJ w Warszawie
Miłą ogromnie pamiątką jest dla mnie rysunek ofiarowany mi przez ppor. Floriana Jaworskiego,
wykonany tuszem, a przedstawiający dekorację tej frontowej ściany. Oby Bóg dozwolił dowieźć tę
ilustrację do drogiej Ojczyzny i zreprodukować ją w wskrzeszonym „Łowcu Polskim” – pisał później
Kobylański.
43
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w których braliśmy udział. Oto bowiem nadeszła jesień, czas myśliwych. Pragnąc dać
wyraz tym uczuciom i myślom jakie wielu z nas nurtują, poświęcamy dzisiejszy 54
numer »Tygodnika« św. Hubertowi i łowiectwu polskiemu, a dedykujemy go kolegom
kawalerzystom, artylerzystom, leśnikom, myśliwym i sympatykom sportu łowieckiego.
Rozpoczyna »Wieczór« prelekcja pt. »Rys historyczny łowiectwa polskiego». Wygłosi
ją kapitan Józef Kobylański.”
W tym momencie z drugiej sali, poza ścianą, dochodzą najmniej spodziewane
tony dwóch waltorni: płyną sygnały myśliwskie »rozpoczęcie łowów«, a potem »ruszenie naganki«, sygnały wzięte z kalendarza myśliwskiego, wydanego przez Polski
Związek Łowiecki. Wywołało to pożądany nastrój. Jakby z ciemnego boru szły te dalekie tony, przed oczyma snują się wizje cudownych i niezapomnianych scen łowieckich z czarujących lasów ojczystych.
Giną sygnały gdzieś w oddali, aż uleciały. W tym momencie zbliżyłem się do stołu
dla mówców i przesunąłem przed słuchaczami dzieje łowiectwa polskiego, opierając
się głównie na artykule moim »myślistwo«, zawartym w Encyklopedji Ultima Thule.
(...) Mówiłem 20 minut. Po prelekcji zerwały się oklaski, huczne i silne, a gdy

Dössel, wrzesień 1943 r. Stefan Haczyk „Raj myśliwych – Jesień”. „Nakrapianka” i „Fotomontaż”
– dwie wersje obrazu namalowane na wystawę
urządzoną na zakończenie nauczycielskiego wyższego kursu malarstwa i modelarstwa 2-3 grudnia 1943
roku (Opis obrazów dokonany na odwrocie przez J. W. Kobylańskiego). Zbiór MŁiJ w Warszawie
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ucichły, popłynęła pieśń »Hej! Hej! Do kniej!«, którą odśpiewał umieszczony w tyle
sali chór nauczycielski.
Ppor. Zdzisław Macheta wypowiedział ze swadą okolicznościowy odczyt, kończąc tym, że obecne zmagania się narodów są polowaniem na ogromną skalę. A konferansjer tak mów i dalej: »Polowania i łowy były niejednokrotnie źródłem tematów
dla wielu pisarzy i poetów. Najstarszym zabytkiem naszej literatury, którego tematem
są łowy, jest poemat „Polowanie na żubra” napisany po łacinie przez Mikołaja z Hussowa, a wydany w Krakowie w 1523 r. Urywek tego utworu, w tłumaczeniu Jana
Kasprowicza, odczyta por. Zygmunt Kuleszyński.«
Tekst ten wyjąłem z półrocznika Łowca Polskiego 1933, który wiernie dzieli moją
dolę, a do którego często uciekam, jak do przystani marzeń i wytchnienia.
W dalszym ciągu por. Kucza zabiera głos: »Mam mówić o własnych przeżyciach
myśliwskich. Jak tu wierzyć mnie myśliwemu, który w dodatku, choć z konieczności
co prawda, stał się obozowym dziennikarzem… Przysłowiowa łacina myśliwska
w połączeniu z kaczką dziennikarską mogłyby spowodować, że zbyt daleko odbiegłbym
od prawdy. Zamiast więc opowiadać panom o swej przeszłości myśliwskiej,
zaprezentuję panom swój obecny sukces… dziennikarski. Udało mi się oto upolować
prawie w ostatniej chwili pana porucznika Kellera, który odczyta własny felieton pt.
„Polowanie św. Huberta”«
Usłyszeliśmy tu szereg zdarzeń „myśliwskich”, podanych w formie dowcipnej.
Bezpośrednio po tym felietonie wspomniany zespół śpiewaczy zanucił „Pojedziemy na
łów” przy akompaniamencie ppor. Antoniego Boczeka.
Na zakończenie tego „Tygodnika”, poświęconego św. Hubertowi, zarecytował
wspaniale ppor. Zbigniew Jarnuszkiewicz „Polowanie na niedźwiedzia i koncert Wojskiego” z Pana Tadeusza. Ostatnie słowa deklamatora padły przy dźwiękach sygnału
myśliwskiego „Powrót z polowania” odegranego, jak na wstępie, w sąsiedniej sali
przez ppor. Józefa Dębowskiego i por. Jana Jagłowskiego.
Dzień ku czci św. Huberta dobiegł szczęśliwie końca.

Obrazki odrysowane przez pchor. Eugeniusza Zadoreckiego w 1944 r. Zbiór Leszka Szewczyka
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W święto patrona myśliwych
Słowo wstępne J. W. Kobylańskiego na uroczystości św. Huberta w Kole Nauczycielskim
31 października 1943 r.

Przebrzmiały w tej chwili tony sygnałów myśliwskich, granych na rogach, a później tzw. waltorniach, w niezbadanych puszczach poprzez dzieje Piastów, Jagiellonów,
Batorego i Sobieskiego, aż po ostatnie jasne dni szczęśliwej Ojczyzny. A echa tych
tonów powtarzają do dziś w swoich poszumach cierpiące lasy i bory, knieje i puszcze,
te nieme a wierne czciciele wiernej tradycji polskiej.
Jako słuchacze uroczystości poświęconej czci św. Huberta, patrona łowów
polskich, popłyńmy wspomnieniami i myślą tam, kędy Wisła srebrną wstęgą
wije na męczoną ziemię sarmacką i przypatrzmy się historii, wzorom i deseniom
hubertowskiego kobierca zielonego.
Myślistwo trwa tak długo, jak długo istnieje ród ludzki. Wszakżesz ono tylko
dostarczało pierwotnie żywności i okrycia, kiedy świat nie znał jeszcze rolnictwa.
Myślistwo polskie, będące przywilejem monarchów, magnatów i szlachty, stało od
najdawniejszych czasów na wysokim poziomie. Polowano u nas z zapałem, a jakże
często z niesłychanym zbytkiem. Stać nas było na to i tego zazdrościła nam zagranica.
Olbrzymie obszary leśne prastarej ziemicy Polan ożywiała wszelaka, istotnie nieprzeliczona zwierzyna: tur, żubr, niedźwiedź, łoś, jeleń, daniel, sarna, koń dziki, dzik,
wilk, rosomak suhak, ryś, żbik, bóbr i wydra, borsuk i lis, kuna, zając, soból i inne
pomniejsze zwierzęta, a z ptactwa orły i sokoły, żórawie i łabędzie, dzikie gęsi i kaczki,
głuszce, cietrzewie, dropie, czaple itp.
W zamierzchłych dziejach bił Polak zwierzynę pięścią, drewnianą maczugą,
kamieniem, później brał ją na dzidy i oszczepy, uśmiercał żelaznym toporem lub
kordelasem, ścierając się z nią „pierś o pierś.” To ciągłe spotykanie się z dzikim
zwierzem wyrabiało dzielność, zręczność, przebiegłość i wielką przytomność umysłu.
Było więc łowiectwo ojców naszych zabawą godną rycerzy, zaprawiającą do czynów
wojennych. Z chwilą jednak wynalezienia prochu i rozpowszechnienia się broni
ognistej, rycerskość ta poczęła szybko zanikać. Oprócz wspomnianych już sposobów
chwytano zwierzynę w olbrzymie, drogie sieci. Których sporządzenie i używanie
wprowadził Stefan Batory, sam namiętny myśliwy.
Miały też w myślistwie zastosowanie: trucizna, doły na niedźwiedzie i wilki,
samołówki, żelaza i samostrzały. Łowiono też drobne ptactwo na gałązki lepowe.
Polowano nadto z naganką, z budy, z prosięciem na wilki, lub z fladrami na wilki
i lisy. Powszechne też były polowania konno z chartami, tzw. par force. Wyjeżdżano
wreszcie z ułożonymi sokołami na łabędzie, żórawie i czaple.
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Ta popularność łowiectwa, będącego w dawnych wiekach nerwem życia towarzyskiego i politycznego, stała się powodem do koniecznego tworzenia specjalnych
urzędników i służby łowieckiej. I stąd powstały nazwy: łowczy, podłowczy, polownik,
szczwacz, sokolnik, dojeżdżacz, psiarz, sieciarz, zwierzynnik, bobrownik, ptasznik,
kotłowy, gajowy, itd.
Każdy dostojnik dawnej Polski posiadał w pobliżu zamku lub pałacu ogrodzony
zwierzyniec, który był nie tylko ozdobą jego rezydencji, ale służył mu jako miejsce
myśliwskich rozrywek własnych i gości jego, ponadto był spiżarnią, do której mógł
w każdej chwili sięgać. Ślady tych dawnych, bogatych zwierzyńców zachowały się
do dziś w postaci miejscowości, przedmieść, połaci lasów zwanych zwierzyńcami lub
podzwierzyńcami, są też ulice zwierzynieckie. Wśród ogromnych przestrzeni leśnych
budowano zameczki, pałace i dworki myśliwskie. Miał je np. Kazimierz Wielki
w Przedborzu nad Pilicą i w Niepołomicach, Kazimierz Jagiellończyk w Rudnikach
nad rzeką Mereczanką, w Wilanowie Potoccy, w Hrubieszowie Szydłowscy itd.
Z myślistwem związane są różne legendy. Jedna z nich mówi, że Władysław
Odonicz założył w XIII w. miasto Wieluń na miejscu, gdzie upolował o niezwykle
rozłożystych rogach jelenia i miasto to dotąd ma jelenia w herbie.
Niesłychanie ciekawe są anegdoty, zabobony myśliwskie, przysłowie i język
myśliwski oraz dawne prawo łowieckie.
W zmartwychwstałej Polsce było myślistwo dostępnym każdemu obywatelowi;
mieliśmy około 50.000 zarejestrowanych myśliwych, to jest tych, którzy, opłacając
kartę polowania i kartę na broń – polowali legalnie.
Myślistwo nasze było poważną gałęzią gospodarki narodowej; dostarczało ono
rocznie ponad 50 milionów kilogramów wykwintnego mięsa, stworzyło handel futer
i skór, przemysł preparowania ssaków i ptaków, przemysł rusznikarsko – amunicyjny
oraz przeróżnych przyborów myśliwskich. Kwitnął też handel rogami i wyrobami
z nich. Było więc myślistwo wielkim bogactwem narodu, chronionym słusznie przez
państwo ustawami. Od 1927 roku obowiązywała w Polsce jedna z najlepszych
ustaw łowieckich całego świata, a głównym jej autorem był poeta – myśliwy Julian
Ejsmond.
Dzisiejsze gospodarstwo łowieckie, to nie strzelba i strzelanie, jak sądzą ludzie
źli i nie orientujący się – to przede wszystkim hodowla zwierzyny łownej, dokarmianie
jej w zimie, troska o jej rozmnożę, ochrona jej przed czworonogimi i skrzydlatymi
drapieżnikami, to utrzymanie straży łowieckiej oraz walka z kłusownictwem, to także
popieranie prasy i literatury łowieckiej, a potem dopiero w nagrodę za te trudy
i koszty, wynoszące 90% czynności wchodzących w zakres „łowiectwa” będzie tylko
w pięciu procentach umiarkowane polowanie i użytkowanie zwierzyny. Ktokolwiek
czynił inaczej, ktokolwiek cenił wyżej kilogram mięsa przyniesionego do domu, niż
dobro łownej zwierzyny, będącej skarbem narodu, ten nie był ani myśliwym, ani
dobrym obywatelem państwa.
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Polscy myśliwi byli przeważnie zorganizowani w kluby, a funkcję ich najwyższej
instancji pełnił „Polski Związek Łowiecki” w Warszawie, na czele którego stał
ostatnio gen Sosnkowski. Urzędowym organem prasowym tego Związku był „Łowiec
Polski”. Ponadto we Lwowie wychodził „Łowiec” w Poznaniu „Myśliwy”, zaś „Słowo” wileńskie miało dodatek pt. „Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie”.
Do najstarszych pomników polskiej literatury myśliwskiej należą: łacińska
pieśń o żubrze Mikołaja z Hussowa pt. „Carmen De Statura, Feritate Ac Venatione
Bisontis” (Kraków 1523), dalej Mateusza Cygańskiego „Myślistwo Ptasze” (Kraków
1584). Jedyny egzemplarz tego wydania posiadała do wojny biblioteka Zamojskich
w Kórniku. W 1595 roku wyszedł w Krakowie „Myśliwiec” Tomasza Bielawskiego,
a w roku 1618 wydał znów Kraków Jana hrabiego Ostroroga „Myślistwo z ogary”. Ostatnim najstarszym zabytkiem jest bezimienna praca pt. „Gospodarstwo
jeździeckie, strzelcze i myśliwcze” wydane w Poznaniu 1690 roku. Później pisali
o myślistwie Ignacy Bobiatyński, Wiktor Kozłowski, Jan Szyttler, Mikołaj Reŭman,
Konrad Machczyński, Józef Szlezygier, Jan Sztolcman, Henryk Sienkiewicz, Józef
Weyssenhoff, Kazimierz Wodzicki, Stanisław Zaborowski, Julian Ejsmond, Józef
Potocki, Wiesław Krawczyński, Władysław Gürtler i inni. Największym zaś skarbem,
bo nieśmiertelną epopeją myśliwską jest Pan Tadeusz. Jeśli zaś spojrzymy na
malarstwo, to tematy myśliwskie przedstawiali w swych obrazach, przede wszystkim
arcymistrz pędzla Fałat, następnie Chełmoński, Brandt, Juliusz, Wojciech i Jerzy
Kossakowie, Wierusz Kowalski, Ryszkiewicz, Henryk Weyssenhoff, Wywiórski,
Korsak, Jakimczak, Mackiewicz i inni.
W dniu 3 listopada urządzała kawaleria polska na roześmianych i słonecznych
terenach tzw. biegi św. Huberta z mastrem w pogoni za lisem. Ileż tam było życia
i energii, fantazji i animuszu, ten tylko pojmie, kto w nich uczestniczył. A członkowie
kół łowieckich zbierali się w zieleń przystrojonych salach na wieczorynki o wybitnie
hubertowskim programie. Ileż tam było planów na przyszłość, starań o zwierzynę,
wspomnień i facecji! Hej mój Boże! Gdzież te czasy? Jakby nas od nich sto lat
dzieliło… Hej! Gdzieżeś pełen rozhoworów lesie karpacki, ojczyzno kapitalnego
jelenia i ty szumiąca daleką i bogatą przeszłością – królewska kniejo białowieska
i wy zasłuchane niwy i zagaje Kujaw i Mazowsza? Hej! Gdzieżeś błogosławiona
ziemio kresów naszych i wy stare bory tucholskie? Pytamy i żadna odpowiedź
z dalekich stron nie leci, a tylko serce rwane tęsknicą dzwoni jak pęknięta sygnaturka.
Czemużeście tak daleko pełne poezji rojsty Wileńszczyzny, siedzibo polskiej pardwy
i bielaka? Gdzieżeś nam uszła smętna, a tak cudna i tak zadumana, a tak pełna
tataraku, trzcin i sitowia kraino poleska? Gdzieżeś wszystka święta ziemio nasza, tak
obfita we wszelaką zwierzynę, że cię przed sześcioma laty świat cały nazwał zgodnie
rajem myśliwskim? Tak nam dzisiaj brak ciebie!
A tu wszędy wyczekiwania i tam radzi by otworzyć ramiona, tu tęsknota i wspomnienia i tam ta sama wydzwania struna, tu westchnienia głębokie i tam polskie dęby,
buki i sosny, nucą w poszumach hymn przetrwania.
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Za chwilę pójdą dzisiejsze uroczystości, następne punkty programu, owiane
zapachem swojszczyzny. Niechaj one nas powiodą hen! w dal siną ku wschodowi…
tam, gdzie została ziemia krzyżów i mogił, gdzie jesienne listowie tak wiele ma
czerwieni, gdzie cierpią nie tylko ludzie ale i kamienie płaczą, tam gdzie pod stropy
niebios płyną i płyną gorące jak żar suplikacje.
Niech nam przesuną przed oczyma zwidy z krainy wiary i nadziei byśmy byli
wszyscy jako te polskie dęby, buki i sosny. Niechaj nas przeniosą – jak mówi poeta
w zachwycie i uniesieniu –
„Kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie
Święty i czysty, jak pierwsze kochanie.”Wykład bardzo podobał się uczestnikom wieczoru, a Kobylański zebrał liczne
gratulacje: Tak pan podniośle mówił i poważnie ujął (por. Piotr Kasprzyk), Lubię
pańską swadę, mocno i silnie jak dzwon pan mówił (por. Władysław Tychanowicz),
Bardzo pięknie pan to podał. O czym następnie będzie pan mówił? (ppłk dypl.
Stanisław Bobrowski), Dziękuję za te wzniosłe chwile (mjr Zygmunt Grudziński),
Bardzo ładnie było, nie wiedziałem, że pan ma taki piękny styl (ppor. Romuald
Fichna) i wiele innych wyrazów uznania (Kobylański 1943).
Szereg dni żyłem wspomnieniami tej myśliwskiej imprezy. Szczęśliwy się
czułem, że dozwolonym mi było oddać publicznie hołd św. Hubertowi i rzucić kilka
zdań uczciwej propagandy na rzecz łowiectwa narodowego – pisał w pamiętniku
Kobylański, który cieszył się niezwykłym autorytetem wśród jeńców, dedykowali
i ofiarowywali mu piosenki, wiersze i obrazy.44

Kawalerzyści ku czci św. Huberta
(Oflag VI B Dössel 3 XI 1943)

Obóz nasz godnie uczcił w tym roku Patrona przepięknych i czarujących łowisk
sarmackiej ziemi. W pierwszym szeregu pomaszerowało z hołdem koło nauczycielskie
ze swym prezesem porucznikiem Tadeuszem Pasierbińskim, składając niski pokłon;
nie pozostało też obojętnym koło leśników z prezesem porucznikiem Kazimierzem
Piłatem, ta najbardziej hubertowska służba. Wystąpili też kawalerzyści, punktualnie,
bo w samym dniu 3 listopada. O tej to właśnie imprezie pragnę złożyć krótką relację.
A czynię to tym chętniej, że był to obchód oryginalny, o którym najgłośniej mówiono
w obozie, i który wywołał wiele szumu.
Z taboretami przybyli kawalerzyści do świetlicy obozowej, w której na ten
czas, z polecenia ppłk. inż. Michała Śmidowicza, kierownika Referatu Kulturalno
- Oświatowego, odwołano wykłady; zamknął też w tym dniu swoje stragany tzw.
„Kercelak”. Zjawili się również zaproszeni artylerzyści konni oraz ci goście, którzy
44

Na str. 142 i 143 zamieszczono piosenkę kpt. Kobylańskiego i wierszyk podchorążego K. Orła.
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na tym zebraniu mogli odegrać jakąś rolę. Gwarno więc było przy stołach zakrytych
kocami, udekorowanych kanapkami oraz białymi kubkami na czarną kawę. Z prawdziwą przyjemnością i uznaniem nadmieniam, że na stołach leżał przed każdym
karnecik z jego nazwiskiem. Był to linoryt porucznika Andrzeja Gałązki, odbijany
czarną farbą na kartonikach rozmaitych kolorów. Przedstawiał on (załącznik
obok) podkowę z napisem „Dössel 3 XI 1943”, a w podkowie na czarnym tle biały
rogacz, a nad nim na jasnym tle czarny ptak (gołąb). Miła i wartościowa pamiątka
archiwalna.
Na frontowej ścianie nad staropolskim kominkiem, widniały na niebieskich
kocach, dwie skrzyżowane karabele, umieszczone między dwoma husarskimi skrzydłami, których pióra przedstawiono w postaci proporczyków wszystkich pułków
kawalerii. Była godzina 13.30.
Najstarszy na sali generał brygady Mikołaj Waraksiewicz, z sumiastym wąsem
zamaszysty kawalerzysta, zagaił zebranie. A słowa jego tak można ująć treściwie:
„Tam gdzie przejdzie jeleń tamtędy z obowiązku musi przejść kawalerzysta. Tu na
razie możemy polować tylko na pchły, ale jestem głęboko przekonany, że w przyszłym
roku będziemy nie na taboretach, ale na koniach, na własnych błoniach, za którymi
szczerze i serdecznie tęsknimy.” Gdy skończył padła zapowiedź, że panie… pozwalają
palić. Z tą chwilą szum pogwarki i kłęby dymu wypełniły salę.
Z kolei zabrał głos najstarszy artylerzysta konny pułkownik Leon Dunin
Wolski, kreśląc barwnie piękną legendę o św. Hubercie, który od XVIII wieku darzy wyjątkowymi łaskami łowiectwo polskie. Kończąc wzniósł w ręce generała
Waraksiewicza i Strzemieńskiego toast na cześć sławnej polskiej kawalerii. Potem
pada okrzyk na cześć gości, a zespół pod batutą podporucznika Stanisława Leweńca
tnie z estrady ochoczą polkę. Rolę konferansjera gra podporucznik Jerzy Smoliński
i tak z nim na przemian orkiestra, kwartet wokalny, duet i deklamacje urozmaicają
program. Nie wszystko jednak cośmy słyszeli stało na poziomie, dwukrotnie zapewne
zmarszczył czoło św. Hubert, a niejeden ze słuchaczy miał chwilami przedsmak
nocnego lokalu. Najprawdopodobniej program sklecony był bez większego wysiłku,
z pominięciem zasadniczego celu dnia 3 listopada.
Były jednak punkty, które weseliły każdego szczerego nemroda. Mnie spotkała
niezwykle miła niespodzianka. Kiedym stał na uboczu i rozmawiał z kapitanem Józefem Zielińskim, podszedł do mnie podporucznik I pułku szwoleżerów J.P. – Andrzej
Manteufel ze słowami: »Dowiedzieliśmy się, że tu na sali jest pan kapitan, ośmielam
się wręczyć jemu, jako zasłużonemu na polu piśmiennictwa łowieckiego, mój
skromny wiersz „hallali”«. Za ten naprawdę miły dla mnie dar uścisnąłem gorąco
prawicę nieznanemu mi prawie kolegi. Uradowałem się szczerze, a byłbym znaczniej
szczęśliwy, gdybym mógł tę radość podzielić się z dawnymi kolegami z redakcji
„Łowca Polskiego”. Kto zgadnie dokąd ich zawierucha pognała. Może w tej chwili
ktoś z nich wspomniał o mnie…(Kobylański 1934).
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Hallali
Galopem, galopem, galopem, galopem,
Złocistym ścierniskiem, srebrzystym roztopem
Po rudym kobiercu listowia, kurzawą
Dróg białych, dzwoniącą psów głosem, murawą
Za zwierza niechwytnym, rudawym płomykiem
Za trąbek oddzwonem, żórawi pokrzykiem
Za nicią ścielącą się polem wspomnienia
Za sobą zbłąkanym… nic nie ma prócz dali. Hallali!
Dziś słońce zaskrzepło na drutach soplami,
Lecz przestrzeń jesienna bezkresem wciąż mami
I wzywa tententem po grudzie dudniącym
Za smętkiem trop w tropy, gdzieś w dali błądzącym
Za trąbką… za głosem co woła z oddali. Hallali!

Imienne karnety uczestnictwa
w akademii ku czci św. Huberta. Zbiór L. Szewczyka

I kiedyś – polami poniesie się chmurą
W listowia kurzawie, jesienną wichurą
Poniesie tęsknotą, galopem, galopem,
Złocistym ścierniskiem, srebrzystym roztopem
Nad drutem, przez rowy, serdecznym przebiegiem
Po drogich słów śladzie, ścielących się ściegiem
I słońcem się w trąbce jak szczęście rozpali. Hallali!45
ppor. Andrzej Manteufel - Szoege
(wiersz skreślony na odwrocie karnetu, dedykowany Kobylańskiemu)

Na sali nastrój wyśmienity. Program dobiega końca. Orkiestra pracuje, płynie
jakoś tam rozleniwione tango ze śpiewem, gdy najniespodziewaniej wchodzi niemiecki
kapitan R. i żąda natychmiastowego opuszczenia świetlicy, a to dla braku zezwolenia
Komendy Obozu na to zebranie.
Zapanowała konsternacja, wszystkich oczy zwróciły się w stronę generała
Waraksiewicza. Ten oświadczył, że otrzymał zgodę na dzisiejsze zebranie od Polskiego
Starszego Obozu generała L. Berbeckiego. Wszyscy więc pozostali na miejscach,
a gdy niebawem za oknami ukazali się żołnierze niemieccy z nałożonymi bagnetami
obecni wznieśli okrzyk „Niech żyje generał Waraksiewicz!” i rozeszli się do baraków
(Kobylański 1943).
Ten nieprzewidziany epilog dnia św. Huberta był na ustach wszystkich jeńców.
Najdotkliwiej odczuł go podpułkownik Michał Śmidowicz, który stracił stanowisko
kierownika Referatu Kulturalno-Oświatowego za odwołanie wykładów bez zezwolenia generała Berbeckiego.
45
Najprawdopodobniej wiersz ten autor recytował w 1940 roku na „Biegu Św. Huberta” w Oflagu
XII A w Hadamarze k. Limburga (Mielnikiewicz 2012).
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Tęsknotę za wolnością i związanymi z nią przywilejami, w tym za możliwością
uprawiania łowiectwa, jeńcy wyrażali w twórczości artystycznej. Wykonywali
portrety nawiązujące do łowieckiego hobby, gromadzili prasę i literaturę, wykonywali
ekslibrisy, muzykowali, pisali wspomnienia i wiersze.
Wiersz „Polowanie” napisał kpt. J. W. Kobylański (…) w 1944 roku jako jeniec Oflagu VI B w Dössel, Westfalia, powiat Warburg, leżąc na pryczy, zawsze
w ciemnościach nocy, często głęboko po północy, gdy inni twardo spali. Była to jedyna
okazja do pracy i częściowego skupienia myśli w ciasnej sali, w której wiodło zbyt
szary żywot 16 oficerów. Pisałem po omacku, na małych luźnych kartkach, za dnia
przygotowanych, posługując się dotykiem, aby uniknąć zderzenia słów, by nie skreślić
wiersza na wierszu. Każda kartka przeznaczona była na jedną zwrotkę. (Kobylański
1946; Dynak 1999). Wiersz został wydrukowany w drukarni Johanna Schulte w Marsbergu w 1946 r. na ośmiu stronach, z kolorowymi ozdobnikami (gałązki jedliny,
medalion jelenia na tle rogu Plessa) w nakładzie 30 egzemplarzy.46

Niskonakładowa (30 egz.) broszurka „Polowanie” wydana przez J. Kobylańskiego w 1946 r. w Fölsen.
Po prawej dedykacja na podobnej broszurce dla Mieczysława Mniszka Tchorznickiego, napisana 18 października 1946 r. w Warszawie. Zbiór Krzysztofa Mielnikiewicza (po lewej) i Leszka Szewczyka
46
Broszura znajduje się w Bibliotece Uniwersytetu Jagiellońskiego w zszywce zatytułowanej
„Wiersze”, liczącej 4 woluminy, wydane w latach 1945–1947: „Droga na wschód”, „Krzyż”,
„Polowanie”, „W okresach życia”. Sygn. 306848 II. Znane są też 4 broszury „Polowania”, znajdujące
się w rękach prywatnych kolekcjonerów.
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Polowanie
Znów lat dawnych w duszy mej
Wspomnienie wydzwania.
Bije zapach starych kniej,
Radość polowania.
Słyszę jak gra ciemny bór,
Trąbki głos rozbrzmiewa,
Dolatuje gończych chór,
Aż serce rozgrzewa.
To hrabiowskich łowów łów,
Poluje Badeni,
Puścił w knieje setkę psów,
Aż się w oczach mieni.
A zwierzynie bije z ócz
Śmierci straszna trwoga,
Żaden jej nie zbawi klucz,
Już przecięta droga.
Echo niesie groźny huk
W zielonej przestrzeni,
Już bór pełen dymu smug,
A także czerwieni…
A gorący bigos ten
W borze, na polanie,
Jakby pełen kwiecia sen
W pamięci zostanie.
Ileż było żartów tam
I rozśmiania burzy,
Nie powtórzę tego sam,
Nikt już nie powtórzy.

Zmrok już zaległ, sygnał padł,
Zajechały sanie,
Na nich dzików istny skład,
Świetne polowanie.
Gdy przez miasto moich snów
Ciągnął ten korowód,
Podziwiało tysiąc głów
Celnych strzałów dowód.
W miesiąc potem „Łowca” druk
Obwieścił w paradzie,
Że zwierzyny było huk
W lesie na rozkładzie.
Hej! Hubercie! Gdzie ten bór,
Z naganki chłopacy?
Gdzie prawdziwych łowów wzór,
Wzór hodowcy pracy?
Dokąd odszedł zastęp tych
Z flintą na ramieniu?
Czy też spotkam kogoś z nich
W buskich lasów cieniu?
Hej? Hubercie! Odsłoń mi
Wielką tajemnicę:
Czy tych łowów wrócą dni
Na polską ziemicę.
Takich łowów, choćbyś chciał,
W Buskiem już nie będzie,
Tam gdzie bór symfonię grał
Dzisiaj orka wszędzie.

Po wyzwoleniu pozostał autor w Polskim Obozie Wojskowym Dössel. Pracował
w jego komendzie w we wsi Fölsen (poczta Peckelsheim, pow. Warburg) skąd nadal
przesyłał do Polski paczki z archiwaliami obozowymi i leczył się z wraz innymi
oficerami, ponieważ trudne warunki niewoli pogłębiły ich problemy zdrowotne.
W marcu 1946 r. w Fölsen napisał wiersz „Droga na wschód”, w którym zachwyca się polską przyrodą, wyraża tęsknotę za krajem i deklaruje pracę na rzecz
ojczyzny. Wątek łowiecki zamieszcza już w pierwszej zwrotce:
Już najwyższy przecież czas
By fölseński rzucić las
I tam wrócić, kędy śle

Cudna woń czeremcha,
Gdzie las słodko śmieje się
Gdzie róg kozioł czemcha.
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Podczas rekonwalescencji odwiedzał Kobylański sklepy i antykwariaty, w których kupował pamiątki łowieckie. Ciągle inspirował kolegów do malowania, pisania
wierszy i wspomnień. Swoje utwory z oflagu Dössel i pobytu w Fölsen drukował
w miejscowych drukarniach, w formie broszurek, bądź pojedynczych druczków (bez
polskich czcionek), w bardzo niskich nakładach. Zachowały się one w pojedynczych
okazach.
W objaśnieniu do wiersza „Krzyż” pisanego w oflagu 15 grudnia 1943 r., drukowanego 1 sierpnia 1945 r. w 30 egz., w Bad Driburg Kobylański napisał: To wspomnienie z chłopięcych jasnych lat, spędzonych w Busku koło Lwowa, poświęcam
najdroższym cieniom najlepszej matki mojej Jadwigi, która odeszła z tej ziemi
w Radziechowie dnia 6 stycznia 1940, ze łzami i ciężkim westchnieniem, nie mogąc
pożegnać sie ze mną na wieczną drogę rozstania.

Krzyż

Fölsen. 1945 r. „Ambona” – jeden z kilkudziesięciu obrazów ppor. Tadeusza Kowalczuka, namalowanych po wojnie
w obozie dla tzw. dipisów (displacet persons) w Fölsen
k. Willebaddessen. Obrazy przywiózł do Polski J. Kobylański. Większość z nich znajduje się w CMJW w Łambinowicach-Opolu. Zbiór MŁiJ w Warszawie

Za miasteczkiem, za domkami
Gdzie polna drożyna,
Stal drewniany krzyż omszały
A przy nim wierzbina.
Tam pod jego ramionami,
Jak pod płaszczem Matki,
Rosło serce, w nim nadzieje
I szczęścia zadatki.
Pod tym krzyżem w cichy wieczór
Wiosenny i letni
Jam wygrywał tęskne piosnki
Na wierzbowej fletni.
Przyszły lata a krzyż stary
Opuścił ramiona,
Aż w noc burzy przytuliła
Go ziemia do łona.
Zakończyła też pacierze
Szumiąca drzewina,
Tylko szczapa grubej kory
Wierzbę przypomina.
Sam zostałem. Smętne serce
Żal ściska jak zmora,
Szron obielił moje skronie,
Już i na mnie pora...
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4. Drugi okres warszawski (1946-1971)
4.1. W nowych realiach społeczno - politycznych
We wrześniu 194647 r. Kobylański powrócił do Warszawy. Ze zniszczonego
mieszkania przy ul. Górnośląskiej 16 udało mu się uratować i przenieść do uzyskanego
nowego lokum (tym razem na Pradze, przy ul. Inżynierskiej 9 m. 17), część swej bogatej
biblioteki oraz zbiorów archiwalnych, obejmujących już wtedy ponad 500 (dokładnie
562) teczek wycinków prasowych, materiałów rękopiśmiennych, archiwaliów obozowych i innych dokumentów (Woliński 2008). Natychmiast zaangażował się też
w działalność publicystyczną. Znalazł zatrudnienie w Dyrekcji Okręgowej Kolei
Państwowych, na stanowisku radcy kolei, następnie sekretarza redakcji pisma branżowego „Kolejarza Związkowca”. Równocześnie pełnił obowiązki kierownika działu
wydawniczego przy Zarządzie Głównym Związku Zawodowego Kolejarzy.
Od początku 1950 r. pracował też w redakcji tygodnika związkowego „Sygnały”.
Był bardzo sumiennym i wrażliwym na krzywdę ludzką pracownikiem. Interesował
się losami szeregowych kolejarzy i tragarzy dworcowych. Krytykował na łamach
prasy, nie bacząc na konsekwencje służbowe, ich trudne warunki pracy i płacy.48
Natychmiast nawiązał też kontakt z Polskim Związkiem Łowieckim. Uchwałą
Komitetu Wykonawczego został przewodniczącym Komisji Muzealnej (Łowiec Polski 1947), a w 1948 r. podjął obowiązki bibliotekarza „Łowca Polskiego”, następnie
kierownika tworzącej się biblioteki i czytelni PZŁ (Sikorski 1997). W kwietniu
1949 roku Walne Zgromadzenie PZŁ przeznaczyło część nadwyżki budżetowej na
wykupienie od J. W. Kobylańskiego biblioteki łowieckiej (Łowiec Polski 1949).
Niebawem wskutek różnicy zdań z niektórymi działaczami łowieckimi zrezygnował
z pracy bibliotecznej, rzadziej pisał do „Łowca Polskiego” i coraz bardziej oddalał
się od działalności na niwie łowieckiej, nie zrywając całkowicie kontaktów ze środowiskim łowieckim. Jako gorliwemu katolikowi, człowiekowi o prawicowych
przekonaniach nie odpowiadała też linia ideologiczna PZŁ i ówczesnego „Łowca
Polskiego”, zwłaszcza odwrót od idei i symboliki hubertowskiej. Artykuły na tematy
łowieckie pisał cyklicznie m.in. w „Słowie Powszechnym”, za co trzykrotnie otrzymał
nagrodę Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, przyznawaną raz
w roku tym dziennikarzom, którzy w prasie, radiu i telewizji najlepiej popularyzowali
w społeczeństwie cele i zadania współczesnego łowiectwa49.
Niektóre źródła, błędnie, podają rok 1945 r.
Na str. 143 zamieszczono treść listu do redaktora Rzeczypospolitej w sprawie numerowych.
49
Artykuły w cyklu „Spod znaku św. Huberta” pisał pod pseudonimem „Józwa spod lasu”.
47
48
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Po powrocie z niewoli kpt. Józef W. Kobylański uporządkował archiwum
oficerskiego obozu jeńców w Dorsten i Dössel i przekazał w formie daru do archiwum Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Pokwitowanie odbioru (na podstawie
kwitu nr 2418) podpisał 21 sierpnia 1947 r. podpułkownik Feliks Pruszyński,
zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego. W 1968 r. Muzeum Martyrologii
Jeńców Wojennych w Łambinowicach przejęło dziewięć tomów akt z Muzeum
Wojska Polskiego, gdzie były przechowywane w formie depozytu. W 1970 r. kpt.
Józef Kobylański przekazał muzeum dalsze pięć tomów dokumentów. Oprócz
dokumentów przekazał również pokaźny zbiór 352 fotografii, który stanowi cenne
uzupełnienie źródeł pisanych. Akta Oflagu VI B Dössel obejmują lata 1942–1945.
Dotyczą one następujących zagadnień: niemiecka komenda obozu i rozkazy
obozowe, polska komenda obozu – rozkazy i zarządzenia Starszego Polskiego Obozu
Oflag VI B Dössel, dokumentacja obozu angielskiego, protokoły z posiedzenia sądów
wojskowych, spisy jeńców polskich, wykazy starszych baonów i baraków, wykazy
rannych przebywających w szpitalach: Reserve-Lazarett Abtlg. Dominikanerkirche,
Reserve-Lazarett Warburg Höhere Mädchen-Schule, Reseve-Lazarett Warburg,
Städtisches Krankenhaus, higiena, cmentarz jeniecki, życie religijne w obozie, służba
zdrowia, biblioteka obozowa, referat kulturalno-oświatowy, teatr obozowy, muzyka,
korespondencja jeniecka, sport, pomoc polskim jeńcom wojennym oraz referat
gospodarczy. Ważnym elementem zbioru są dzienniki, wspomnienia, relacje i przekazy
dotyczące przede wszystkim zrzucenia bomby lotniczej przez wojska alianckie na
teren obozu w Dössel 27 września 1944 r., w wyniku którego śmierć poniosło 90
jeńców. Pozostałe materiały to dokumenty powstałe po wyzwoleniu obozu 1 kwietnia
1945 r. Oddzielnie zebrano 12 map oraz plakat niemiecki pt. „Die Wahrheit kommt
aus Licht!” (CMJW https://szukajwarchiwach.pl/346/4/0#tabZespol).
Zapiski dotyczące łowiectwa, obejmujące wypisy z literatury ogólnej, rysunki
i grafiki obozowe, teksty wykładów i wystąpień na zebraniach w kole leśników
i wieczornicach hubertowskich, wspomnienia i twórczość jeńców – myśliwych
(opowiadania, wiersze), oraz inne „drobiazgi myśliwskie (zaproszenia, karnety, proporczyki) pozostawił Kobylański we własnym archiwum.
Równocześnie, pomimo przekroczenia już pięćdziesięciu pięciu lat, przystąpił
z iście młodzieńczym zapałem do kompletowania i uzupełniania swych zbiorów
z dziedziny muzykologii i etnografii oraz ich stopniowego opracowywania i wykorzystywania. Kontynuował m.in. współpracę z redakcją „Polskiego słownika
biograficznego”50 PAN oraz przygotowywał do wydania dla Państwowego Wydawnictwa Muzycznego obszerny manuskrypt z dziedziny muzykologii, która obok
przyrodoznawstwa i etnografii stanowiła, już od młodości, jedną z licznych dziedzin
jego zainteresowań. Na emeryturę przeszedł w 1955 r., po ukończeniu 63 lat życia.
50
Zachowały się w zbiorach prywatnych odcinki przekazów pieniężnych (luty 1965 r.).
z Narodowego Zakładu Ossolińskich we Wrocławiu za honoraria należne Kobylańskiemu, jako
autorowi haseł w PSB w tomie XI – Jarosz, Kamocki.
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Zaczął interesować się innymi tematami, jak np. F. Chopinem51 i już z taką pasją nie
gromadził zabytków łowieckich, ale ciągle prenumerował w dziale dokumentacji
prasowej RSW „Prasa”, za znaczące jak na emeryta pieniądze, wycinki prasowe
dotyczące łowiectwa z gazet i czasopism wydawanych w całej Polsce, które znajdują
się w bibliotece PZŁ.
Temperament kolekcjonerski i publicystyczny nie pozwolił Kobylańskiemu
spocząć na laurach. W latach 60-tych w czteroosobowym zespole pracował nad publikacją „Materiały do dziejów ogrodów zoologicznych w Polsce”. Prace przerywano
i wznawiano, a przedwczesna śmierć Kobylańskiego przerwała proces wydawniczy.
Kobylański był ekspertem w dziedzinie zwierzyńców i ogrodów zoologicznych,
jego prace badawcze na ten temat stanowiły po zniszczeniach wojennych podstawowe
źródło wiedzy. W dniach 19-20 X 1961 r. był gościem honorowym na ogólnopolskim zjeździe poświęconym historii zwierzyńców i ogrodów zoologicznych
w Polsce, zorganizowanym w Krakowie przez Inspektorat Nadzoru nad Ogrodami
Zoologicznymi. W uznaniu zasług Kobylańskiego, wygłoszono na sympozjum referat
ukazujący jego sylwetkę i rezultaty jego badań nad zwierzyńcami.
Bogatą dokumentację dotyczącą zwierzyńców i ogrodów zoologicznych dawnej
Warszawy przekazał m.in. archiwum Instytutu Zoologicznego PAN i Ogrodu Zoologicznego w Warszawie. Materiały obejmowały około tysiąca wycinków prasowych,
w tym również prawdziwe białe kruki z 1818 r., a także cenne listy, protokoły
z posiedzeń organizacji, dążących w latach niewoli do powstania zoo w Warszawie,
rozmaite ulotki, bilety i wszelkiego rodzaju druki rzucające zupełnie nowe światło
na dzieje warszawskich zwierzyńców. Dowodziły one, że wbrew panującej opinii,
placówki tego typu rozpoczęły swą historię nie w 1929 r., kiedy to o stołecznym zoo
zaczęło być głośno w warszawskiej prasie, ale znacznie wcześniej. Ich losy można
prześledzić dzięki materiałom zebranym przez Kobylańskiego (od schyłku XVI w.)
(Woliński 2008).
Trudna sytuacja materialna zmusiła Kobylańskiego do zbywania kolejnych
zbiorów. Część z nich przekazał, część sprzedał bibliotece Polskiego Związku
Łowieckiego (część eksponatów w formie depozytu znajduje się w Muzeum
Łowiectwa w Łazienkach), wiele odznak i medali trafiło do powstającego Muzeum
Medalierstwa we Wrocławiu, a pamiątki obozowe do Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Angażował się w działalność środowisk
kombatanckich. Był aktywnym członkiem Klubu Dösselczyków. Po II wojnie światowej za pracę społeczną uhonorowany został Złotym Krzyżem Zasługi.
Na krótko przed odejściem na wieczną wartę odstąpił większość zasobów
51
J. Kobylański dzielił zainteresowanie Chopinem z córką Krystyną (1922-2009), absolwentką Konserwatorium Muzycznego w Warszawie, muzykologiem i chopinologiem, kierownikiem Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, autorką korespondencji kompozytora oraz katalogów jego twórczości,
z których najważniejsze znaczenie ma katalog rękopisów utworów Chopina. Kobylański wielokrotnie
w aktach personalnych podał datę urodzenia córki 6.08.1922, a nie jak podaje Wikipedia 6.08.1925 r.
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z częściowo ocalonego przedwojennego archiwum (400 teczek) Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.
Józef Władysław Kobylański zmarł nagle w Warszawie 19 kwietnia 1971 r.
w wieku 79 lat. Został pochowany trzy dni później, 22 kwietnia 1971 r., w rodzinnym
grobie na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kwatera 278-3-28). Żegnali go,
oprócz najbliższej rodziny i przyjaciół, liczni członkowie PZŁ z całej Polski oraz
koledzy myśliwi, świadomi jego wielkich zasług dla łowiectwa w naszym kraju. W
tym samym grobie, kilkanaście lat później spoczęła też jego druga żona, wieloletnia
towarzyszka życia i współpracowniczka - Zofia Julia z Makowskich Kobylańska
(1901-1985) (Woliński 2008).
Grobowiec rodzinny Kobylańskich na warszawskich Powązkach. Na płycie u góry po prawej i poniżej płaskorzeźba ukazująca profil Kobylańskiego, wykonana przez kpt.
Leona Jędrzejasza w Oflagu VI E Dorsten

4.2. Pamięć o kpt. Józefie Władysławie Kobylańskim
J. W. Kobylański jeden z najznamienitszych myśliwych – kolekcjonerów szczyt
swej działalności łowieckiej osiągnął w II RP i podczas pobytu w niewoli niemieckiej w oflagach Dorsten VI E i Dössel VI B. Z okresu międzywojennego zachowały
się głównie ślady jego działalności kulturowo-kolekcjonerskiej. Brak jest szerszej
dokumentacji z polowań, na które był często zapraszany. Świadczy to o specyficznym podejściu do łowiectwa autora ok. 50 książek i broszur i ponad 350 artykułów
prasowych. Kobylański swą życiową pasję koncentrował zasadniczo na łowiectwie
ideowym, a jego dewizą było to, co najistotniejsze w kolekcjonerstwie, zachowanie
dóbr kultury łowieckiej, które określił w odezwie do myśliwych i ludzi dobrej woli,
pogłębianie własnej wiedzy i jej popularyzowanie wśród myśliwych i społeczeństwa
(kilkaset artykułów w prasie ogólnej).
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Znaczki pocztowe (spersonalizowane) ku czci J. W. Kobylańskiego,
wg projektu i ze zbioru Krzysztofa Mielnikiewicza

W PRL-u został szybko w kręgach myśliwskich niesłusznie zapomniany. Złożyło
się na to kilka czynników. Pierwszym z nich było świadome wycofanie się Kobylańskiego z życia łowieckiego. Nie odpowiadał mu ustrój organizacyjny PZŁ, styl
propagandowy i linia ideologiczna „Łowca Polskiego”. Zapaść kulturalna, zaniechanie tradycji łowieckich, zwłaszcza hubertowskich, nie mogło podobać się Kobylańskiemu, piłsudczykowi, wychowanemu w tradycjach narodowych i piszącemu w II
RP, w prasie prawicowej i branżowej. W PRL-u pisał w prasie ogólnej, głównie pod
pseudonimami, np. w „Słowie Powszechnym” podpisywał się „Józwa spod lasu”.
Kolejnym czynnikiem była zapaść wydawnicza. Łowiec odszedł od publikacji
artykułów historycznych i literackich, nie wznawiano książek łowieckich, ciekawe
niskonakładowe książki Kobylańskiego zachowały się, po pożodze wojennej, w pojedynczych egzemplarzach.
Związek zaczął tracić elitarny charakter, dobrze wykształconą inteligencję zastępowali robotnicy i chłopi, karmieni socjalistyczną propagandą, negującą dorobek
przedwojennych elit. Książka łowiecka o profilu kulturowym stała się towarem zbytecznym, a przedwojenni działacze łowieccy pochodzenia ziemiańskiego, przemy-

Symbolika medalu i płata sztandaru, nawiązująca do
ekslibrisu J. W. Kobylańskiego – patrona Oddziału
Legnickiego KKiKŁ PZŁ. Zbiór Mariana Stachowa
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słowcy i wyżsi rangą wojskowi byli otwarcie piętnowani, pozbawiani pozwoleń na
broń i wyrzucani ze związku.
Od lat osiemdziesiątych minionego wieku pojawiło się kilka notek biograficznych kładących akcenty na bibliofilską działalność Kobylańskiego (wszystkie z błędami), zamieszczonych w suplemencie do „Słownika pracowników książki polskiej”,
na stronie internetowej „Exlibrisu polskiego”, później w Wikipedii. Najobszerniejszy
i ciekawy życiorys badacza zwierzyńców, zatytułowany „Józef Władysław Kobylański (1893-1971), życie i dzieła” opracował Zbigniew Woliński - dyrektor warszawskiego zoo w latach 1972-1981 i opublikował w „Kronice Warszawy”. Przyrodnik
ten jeszcze kilkakrotnie pisał o Kobylańskim, np. w „Gazecie Wyborczej” i w prasie
specjalistycznej, jako o badaczu zwierzyńców.
Wybitne zasługi położone przez kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego w dokumentowaniu historii obozów jenieckich w Rumunii i w Niemczech podczas II wojny
światowej upowszechnia Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
Opolu. Działalność jeńca archiwisty, kronikarza, organizatora kulturalnego życia
obozowego wielokrotnie opisywana była na stronach internetowych CMJW i w rocznikach muzealnych. Wystawa czasowa „Portrety jeńców” opracowana i zaprezentowana w 2009 r. przez muzeum, ukazała na przykładzie 6 jeńców wojennych, w tym
Kobylańskiego losy żołnierzy w niewoli niemieckiej i radzieckiej. Wystawa pokazywana była też m.in. w Muzeum Śląska Opolskiego (2009), Muzeum Okręgowym
w Sieradzu (2012), Archiwum Państwowym w Katowicach (2015) i w Europejskim
Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Zgorzelcu (2016).
W środowisku łowieckim w 1995 r. na łamach „Łowca Polskiego” postać kapitana przypomniał Stefan Pańtak w artykule „Józef Władysław Kobylański 1893-1971”.
Popularyzację postaci myśliwego-kolekcjonera na szerszą skalę zapoczątkował
w 1997 r. Witold Sikorski artykułem w „Kulturze Łowieckiej” pt. „Wybitni kolekcjonerzy. Józef Władysław Kobylański”, podając po raz pierwszy nieznane szerzej myśliwym wątki z okresu walk o niepodległość Polski w czasie I i II wojny światowej.
W 1998 r. w książce „W służbie Sylwana i Diany” nazwał Witold Sikorski Kobylańskiego swoim prekursorem.
Najobszerniejsze opracowanie na temat obozowej działalności J. W. Kobylańskiego zatytułowane „Myśliwi w oflagach” w 2012 r. przedstawił Krzysztof Mielnikiewicz, inspirując członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ do
zainteresowania się tym wybitnym kolekcjonerem. O działalności Kobylańskiego
Krzysztof Mielnikiewicz wygłosił referaty: podczas II Kongresu Kultury Łowieckiej
w Niepołomicach pt. „Myśliwi w oflagach” oraz w Janowie Lubelskim „Marsz J. W.
Kobylańskiego ku niepodległości podczas II wojny światowej”. Dla upamiętnienia
wykładu i wystawy Poczta Polska wydała znaczek spersonalizowany z podobizną
J. Kobylańskiego. Czynnikiem niezwykle sprzyjającym w popularyzacji J. W. Kobylańskiego stała się niezwykła kolekcja jego pamiątek, głównie z okresu jenieckiego, ale także z okresu międzywojennego, będąca w posiadaniu Leszka Szewczyka,
członka KKiKŁ PZŁ, który bezinteresownie udostępnia ją do różnych publikacji i na
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wystawy organizowane przez klub. Wymienię najważniejsze ekspozycje: w Ścinawie
z okazji przyjęcia przez Oddział Legnicki KKiKŁ PZŁ imienia Józefa W. Kobylańskiego (2015), w Sejmie RP z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pt. „Myśliwi w obronie niepodległości” (2018), w Muzeum Ziemi Lubuskiej
w Zielonej Górze z okazji 95-lecia PZŁ (2018), w Janowie Lubelskim z okazji
I Ogólnopolskiej Konferencji Myśliwych i Leśników „W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników”
(2019).
W 2016 roku oddział legnicki KKiKŁ PZŁ, z inicjatywy prezesa Mariana Stachowa, uczynił J. W. Kobylańskiego patronem organizacji. Z tej okazji ufundowany
został sztandar, medal okolicznościowy i proporczyk z wizerunkiem św. Huberta,
odwzorowanym z ekslibrisu kolekcjonera.
Na XIII Krajowym Zjeździe KKiKŁ PZŁ, który odbędzie się w dniach 14-16
czerwca 2019 r. Soczewce k. Płocka uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy
i znaczek spersonalizowany wydany przez Pocztę Polską z podobiznami kpt. J. Kobylańskiego i napisami „Prekursor kolekcjonerstwa myśliwskiego”. Odbędzie się też
promocja książki Krzysztofa Mielnikiewicza pt. „Kpt. Józef Władysław Kobylański”,
będąca najszerszym opracowaniem biograficznym tego człowieka renesansu.

Fot. z archiwum Mariana Stachowa

Fot. Krzysztof Mielnikiewicz

Fragmenty wystaw w Ścinawie i w
Janowie Lubelskim poświęconych
kpt. J. W. Kobylańskiemu
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5. Dorobek pisarski Józefa Władysława Kobylańskiego
5.1. Książki i broszury52
1. O księdzu Mackiewiczu ostatnim dowódcy powstania 186353. 1913. Towarzystwa Szkoły Ludowej. Lwów, s. 24.54
2. Madejowe łoże. Baśń ludu polskiego. 1914. Nakładem Komitetu Wydawnictwa Dziełek
Ludowych. Lwów.55
3. Ogólne wskazówki dla referentów oświatowych przy kompaniach, batalionach i równorzędnych jednostkach. 1921. Ref. Oświatowy 6 Armii WP, Jarosław.56
4. Kalendarzyk żołnierski. 1921. Ref. Oświatowy Grupy Szkolnej 6 Armii WP, Jarosław.
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myśliwym ku pamięci. 1927. Przemyśl, nakład autora, s. 72.
6. Kłusownik. 1927. Odbitka z „Ziemi Przemyskiej”. Przemyśl, nakład autora, s. 56.
7. Plagi żywiołowe i choroby wrogami zwierzyny łownej. 1928. Odbitka z Łowca
Polskiego nr 28/459-461. Warszawa, nakład autora.
8. Jak powstał w Odrodzonej Polsce pierwszy zwierzyniec w Warszawie. 1928. Przemyśl,
nakład autora, s. 64.
9. O zwierzyńcu w Poznaniu. 1929. Lwów, nakład autora.
10. O zwierzyńcu w Przemyślu. 1928. Odbitka w 150 egz. z numeru 16 i 17 „Tygodnika
Przemyskiego”. Przemyśl, nakład autora, s.13.

Winiety książek ze zborów Biblioteki PZŁ, Leszka Szewczyka i Krzysztofa Mielnikiewicza.
Praca nagrodzona w konkursie Towarzystwa Szkoły Ludowej w 1912 r.
54
Informację o autorze i tytułach książek wyszczególnionych w pozycjach 1-4, podał na 3 stronie
okładki, wydawca publikacji J. W. Kobylańskiego „O dawnym i obecnym zwierzyńcu w Krakowie.
Z portretem autora i ilustracjami”. Odbitka z numerów 8, 9, 10, 12 i 13 „Łowca” z 1929 r.
55
Recenzja bajki wierszem napisanej zamieszczona w tygodniku „Rola”, Rok VII, nr 26 s. 406.
56
Chmiel Aleksy. 2015. Sport w działalności Związku Bezpieczeństwa Kraju Ziemi Wileńskiej [w]
Zeszyty Naukowe AON 1(98): 218-245. Pierwsze wydanie tej publikacji ukazało się w 1920 r. pod
tytułem „Wskazówki dla Referentów Oświatowych” 1920. Jarosław.
52
53
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11. O zwierzyńcu w Zamościu. 1928. Osobna odbitka w 150 egzemplarzach z dwutygodnika
„Łowiec” nr 10, s. 154 i nr 11, s. 170-171. Lwów, nakład autora, s.15.
12. Bibliografia łowiecka w Odrodzonej Polsce. Odbitka w 5 egz. z Kalendarza Myśliwskiego
na rok 1929. Warszawa, nakład autora, s 16.
13. Katalog biblioteki myśliwsko-przyrodniczej przy bibliotece Oficerskiego Kasyna Garnizonowego w Przemyślu. 1929. Przemyśl, nakład autora, s. 11.
14. Humor i łacina myśliwska. Zbiór anegdot, humoresek, opowiadań, dowcipów i żartów
myśliwskich. Zebrał i ułożył „Braciom myśliwym ku pamięci” Józef Władysław Kobylański. 1929. Przemyśl 1929, nakład autora, s. 80.
15. O dawnym i obecnym zwierzyńcu w Krakowie. Z portretem autora i ilustracjami. Odbitka
z numerów 8, 9, 10, 12 i 13 Łowca. 1929. Lwów, nakład autora, s. 38.
16. O zwierzyńcu M. Pągowskiego w Warszawie. 1929. Lwów, nakład autora, s. 9.
17. O zwierzyńcu w Katowicach. 1929. Nakład Magistratu miasta Katowice, s. 41.
18. O zwierzyńcu w Częstochowie, Grodnie, Katowicach, Krakowie i Lesznie. 1930. Odbitka
z Poradnika Kalendarza Myśliwskiego na rok 1930, s. 16.
19. O zwierzyńcu w Malinowszczyźnie. 1930. Odbitka z 14 numeru „Łowca” s. 217-219.
Lwów, s. 8. (Rękopis broszurki w MŁiJ w Warszawie, sygnatura 1541, s. 4).
20. Łowy Orła Radziwiłłowskiego (Nieznany panegiryk myśliwski). 1933. Odbitka w 50 egz.
z numeru 18 „Łowca” s. 211-214, Lwów, nakład autora, s. 19.
21. O dawnej instrukcji dla łowczego. 1932. Odbitka z numeru 7-8 „Sylwana”, 1932. Nakład
Polskiego Towarzystwa Leśnego. Lwów, s. 8.
22. Śp. Seweryn Krogulski. 1933. Odbitka w 25 egz. z numeru „Łowca Polskiego”, s. 479,
Warszawa, nakład autora s. 10.
23. O łosiu. Wykaz artykułów i wzmianek o łosiu zawartych w „Łowcu” i w „Łowcu Polskim”. 1933. Wydane w 250 egz., z tego 10 na kredowym papierze57, dedykowane Wacławowi Szperlingowi. Warszawa, nakład autora, s. 50.
24. Marszałek Piłsudski i kolejarze. 1935. Tygodnik „Wiarus”, Warszawa, s. 45.
25. Zwierzyniec Krakowski w Lesie Wolskim.1934. Odbitka w 50 egz. z numeru 20 „Łowca
Polskiego”, s. 408-409. Warszawa, nakład autora.
26. Polacy nauczyli Sybiraków polowania z ogarami. 1934. Odbitka z numeru 25 „Łowca
Polskiego” s. 505-506, w 30 egz. Nakład autora s. 6.

57
Informacja podana przez Mieczysława Mniszka Tchorznickiego w publikacji „Próba uporządkowania
bibljografji łowieckiej w Odrodzonej Polsce”. 1936. Warszawa, nakład autora.
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27. O polskiego żubra w polskim (powinno być „pocztowym” przyp. K.M.) zwierzyńcu.
1934. Odb. w 30 egz. z n. 26 „Łowca Polskiego”, s. 527-528. Warszawa, n. autora, s. 7.
28. Szpyrkówna, ja i łosie radziwiłłowskie. 1934. Odbitka w 30 egz. z numeru 28 „Łowca
Polskiego”, s. 566-568. Warszawa, nakład autora, s. 15.
29. Obwieszczenie tyczące się wygubienia zagęszczających się coraz bardziej wilków. 1934.
Odbitka z numeru 9 „Łowca Polskiego” (dokument z r. 1815 ze zbiorów kpt. Kobylańskiego). Warszawa nakład autora, s. 6.
30. Dzień św. Huberta w życiu Radziwiłła „Panie Rybeńko. 1934. Odbitka w 30 egz. z numeru
31 „Łowca Polskiego” s. 617-619. Warszawa, nakład autora, s. 14.
31. Warszawa.Żołnierze KOP w przyjaźni ze zwierzętami. 1934. Odbitka w 25 egz. z numeru
18 Łowca Polskiego, s. 360-361. Warszawa, nakład autora, s. 7.
32. Zasługi Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego. 1935. Odbitka w 50 egz. z numeru 85
„Czasu” z dnia 27 marca. Warszawa, nakład autora, s. 16.
33. Myślistwo. 1935. Odbitka w 50 egz. z Encyklopedii Powszechnej „Ultima Thule”, tom 7,
s. 517-519. Warszawa, s. 14.
34. Polska gwara myśliwska. 1935. Odbitka w 25 egz. z miesięcznika „Szpargały”, zeszyt 2
(7), s.5, Warszawa, nakład autora, s. 16.
35. Język łowiecki chlubą myśliwych, a skarbem narodu. 1935. Odbitka w 50 egz. z numerów
5 i 6 „Łowca Polskiego” s. 89-92 i 106-109. Warszawa, nakład autora, s. 29.
36. Czary i zabobony księcia Hieronima Florjana Radziwiłła. 1935. Odbitka w 25 egz. z numeru 19 „Łowca Polskiego” s. 369-371, Warszawa, nakład autora, s.12.
37. Jak polowano na odyńca w Kaliszu. (Ciekawy dokument z przed 80-ciu lat). 1935. Odb.
w 25 egz. z numeru 26 „Łowca Polskiego” s. 510-511. Warszawa, nakład autora, s. 11.
38. Władysław Gürtler (srebrne gody pracy łowieckiej). 1935. Odbitka z numeru 34 „Łowca
Polskiego” s. 668-669. Warszawa, nakład autora, s. 8.
39. O orderach św. Huberta. 1935. Odb. z „Łowca Polskiego” nr 31 s. 608-609 w 5 egz.
Warszawa, nakład autora, s. 9.
40. Epizody myśliwskie w życiu Marszałka Piłsudskiego (z 7 fotografiami) 1936. Przedruk
z „Łowca Polskiego” z 1935 r., z numerów 30 s. 589-591, 32 s. 627-628, 33 s. 647-648).
Warszawa, nakład autora, s. 46.
41. Biżuteria myśliwska. Katalog. 1936. Odbitka w 50. egzemplarzach z katalogu Jubileuszowej Wystawy Łowieckiej we Lwowie od 5 września do 30 września 1936 r. s. 1223. Lwów, nakład autora, s. 14.
42. Orędownik kultu św. Huberta. 1936. Odbitka z numeru 31, s. 597-598 „Łowca
Polskiego” w 250 egz. Warszawa, nakład autora, s. 16.
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43. Myślistwo w małem łowisku. 1936. Odbitka w 25 egzemplarzach z 24 numeru „Łowca
Polskiego”, s. 463-464. Warszawa, nakład autora, s. 14.
44. O polskich kalendarzach myśliwskich. 1937. Nadbitka w 10 egzemplarzach z „Kalendarza
Leśnego Informacyjnego”, s. 72-80. Wilno, nakład autora. s. 10.
45. Juliusz baron Briknen naczelny nadleśny Królestwa Polskiego (1818-1833). Szkic biograficzny. 1937. Odbitka w 100 egzemplarzach z numerów 10 (s. 195-196), 11 (s. 221),
13 (s. 259-260), 14 (s. 283-284), 15 (s. 307-308) „Ech Leśnych”, s. 16.
46. Ignacy Bobiatyński. Autor „Nauki łowiectwa”. 1937. Odbitka w 50 egzemplarzach
z jubileuszowego wydawnictwa Wielkopolskiego Związku Myśliwych „Echa polskich
łowisk” 1936, s. 23-30. Poznań, nakład autora, s. 30
47. Zwierzyńce w Kórniku. 1937. Odbitka z jubileuszowego wydawnictwa Wielkopolskiego
Związku Myśliwych „Echa polskich łowisk” 1936, s. 34-36. Poznań, nakład autora, s.11.
48. Polowanie. 1946. Nakład Autora w 30 egzemplarzach. Drukowano 3 sierpnia 1946 r.
w drukarni Johann Schulte w Marsbergu, Niemcy, s. 12.

5.2. Opracowania w pracach zbiorowych
1. Św. Hubert patron myśliwych. [W] Myślistwo wschodnie. Księga pamiątkowa łowiectwa
wschodniego. Wilno 1935. Praca zbiorowa pod red. Michała Kryspina Pawlikowskiego.
Wyd. Towarzystwo Łowieckie Ziem Wschodnich w Wilnie, s. 1-3.
2. Pięć sylwetek z pomorskiej zielonej galerii zasłużonych. [W] Łowiectwo na Pomorzu.
La chasse en Poméranie: wydane w roku jubileuszowym 25-lecia Polskiego Związku
Łowieckiego 1923-1948, red. J. Goetz. Toruń, 1928 s. 15-26.
3. Dr Leon Szuman. [W] Łowiska Pomorskie. Pomorskie Towarzystwo Łowieckie w Toruniu 1928-1938. Poznań, 1938: 27-28.
4. Dr Leon Ossowski. [W] jw. 1938: 30.
5. W uznaniu zasługi. [W] Łowiska Pomorskie. Pomorskie Towarzystwo Łowieckie w Toruniu 1928-1938. Poznań, 1938: 28-30.
6. Jasiek z kniei. Spora grupa łgarstw kaszebskich. Zebrano i powiązano od Hieronima
Derdowściego, a naprawdę Jarosza Dyrdę. [W] j.w 1938: 45-46.
7. Ignacy Bobiatyński autor „Nauki Łowiectwa”. [W] Echa polskich łowisk. Wydanie jubileuszowe z okazji 30-lecia istnienia Wielkopolskiego Związku Myśliwych 1906-1936,
s. 23-30. Poznań 1936, wydawca Wielkopolski Związek Myśliwych
8. Zwierzyńce w Kórniku. [W] j.w. s. 34-36.
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9. W dziesiątą rocznicę zmartwychwstania Polski! Pierwszemu marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie. 1928. [W] Propaganda Polska, Lwów, Warszawa, s. 160.
10. Bibliotekarstwo Wojskowe na terenie Okręgu Korpusu X. 1929 [W] Korpus Przemyski
1918-1928. Przemyśl, s. 77.

5.3. Artykuły w prasie łowieckiej, leśnej, kalendarzach myśliwskich
i leśnych
5.3.1. Łowiec Polski
1925
1. O zwierzyńcach i zwierzyńcu w Poznaniu (a) – 14: 8 i 15: 7.58
2. Zakonnik leśny – Miłośnik czystości (l) – 17: 10.
3. Zwierzyniec w Poznaniu. Ze sprawozdania za rok 1924 (a) – 19: 7 .
1926
1. Idę z kolędą (a) – 1 (352): 4.
1928
1. Wojsko o kłusownictwie (k) – 4: 63.
2. Plagi żywiołowe i choroby wrogami użytecznej zwierzyny łownej (a) – 28: 459-461.
3. Zwierzyniec w Poznaniu. Sprawozdanie za rok 1927: 8 (a) –34: 557-59.
4. Z Przemyskiego Klubu Łowieckiego (k) – 4: 63.
5. Kalendarz myśliwski na 1929 r. (l) – 51-52: 917-918.
1929
1. Z literatury łowieckiej. Rzewuski hr. Adam. Ze strzelbą na ramieniu (l) – 1: 12.
2. Ziembicki Witołd. Aleksander Cholewa-Ubysz. Pseudonim Symplicjusz Gawin.
Myśliwy – Gawędziarz Wspomnienie. s. 30. Lwów (l) – 1: 190.
3. A. Ossendowski. Życie i przygody małpki. Powieść dla dzieci (l) – 11: 196.
4. Jak przetrwał zimę zwierzyniec w Zamościu (k) – 22: 398.
5. Plaga myszy polnych, a ptactwo (a) – 48: 846.

58
W kolejności podano: tytuł artykułu, kwalifikacja artykułu, numer czasopisma, strona.
Oznaczenie kwalifikacji artykułu: (a) – opracowanie na podstawie literatury, badań i analiz,
(l) – z literatury »omówienie, recenzja«, (k) – korespondencja, ( t) – tłumaczenie, (o) – ogłoszenie,
(r) – rozmaitości »relacja, krótka informacja, notka prasowa«, (n) – nekrolog, wspomnienie pośmiertne,
(w) – wiersz, (d) – dokument.
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1930
1. Strzał kulą (a) – 2 (557):31-32.
2. Polowanie na łosie w Kanadzie (a) – 5(360):89-90.
3. Napoleon jako myśliwy (a) – 9 (564): 182.
4. Ogromny Tchórz (k) - 10 (565)/210.5. Ze zwierzyńca w Zamościu (k) – 12(567): 252.
6. Wilk na ulicach Zamościa (k) – 12(567): 253.
7. O dawnych i obecnych zwierzyńcach (k) – 14 (569): 291.
8. Przyczynek do bibliografii prac śp. Jana Sztolcmana (a) – 17 (571): 342.
9. Nowe okazy w zwierzyńcu w Katowicach (k) -24 (578): 491.
10. Ze zwierzyńca w Krakowie (k) – 27 (581): 553.
11. Ze zwierzyńców (k) – 48 (602): 991.
12. „Zwierzyniec” w Mirogoszczy (k) – 50 (604): 1030-1031.
1932
1. Czy są jeszcze nadzieje odrodzenia żubra (a) – 3 (658): 53-54.
2. Kolejne strzelby Napoleona (a) – 10 (665): 176.
3. Zwierzyniec jeleni (k) – 11 (666): 193.
4. Z warszawskiego zwierzyńca (k) – 11 (666): 193.
5. Polowanie na wilki (k) – 11 (666): 194.
6. Klub Myśliwski KOP w Żytyniu (k) – 11(666): 194.
7. Wojskowy Klub Myśliwski w Osowcu (k) – 11(666): 194.
8. Najada Szczyrbskiego jeziora. Opowiadanie myśliwego (l) – 12 (667): 206.
9. Sarna spowodowała śmierć konia (k) – 13(668): 229.
10. Myśliwi z batalionu KOP Dederkały (k) – 13 (668): 229.
11. Polowanie w Hoszycy pow. Równe (k) – 13 (668): 229.
12. W polu i w lesie Władysława Gürtlera (l) – 14 (669): 243.
13. Do panów prezesów Towarzystw Myśliwskich i osób prywatnych (o) – 15 (670): 262.
14. Zwierzyniec w Pomiarkach Truskawieckich (k) – 19 (674): 326.
15. Bibljograficzny rzut o „Sobolu i Pannie” i „Puszczy” J. Weyssenhoffa (l) – 21(676): 357
16. Kłusownictwo (k) – 22 (677): 374.
17. Sprawozdanie z działalności Fundacji „Zakłady Kórnickie” W roku gospodarczym 1930/
1931. Poznań 1932 s. 40 (l) – 30 (685): 500.
18. Oficerska Sekcja Łowiecka przy Bataljonie K.O.P „Snów” (k) – 30 (685): 502.
19. Władysław Gacki. Szkice myśliwskie. Warszawa 1932 (l) – 33 (688): 549.
20. Jerzy Potocki. Na wojnie i na łowach. Z przedmową W. Ziembickiego (l) – 37: 612.
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21. Zwierzyniec w Zamościu (a) – 37 (692): 613-614.
22. Wab łosi w Ordynacji Dawidgródeckiej (k) – 39(671): 646.
23. O łosiu ogromnym y o jego cnotach y naturze (l) – 44(699): 725.
1933
1. Osowiec (k) – 6 (710): 70-71.
2. Niebywały wzrost kłusownictwa (k) – 6(710): 70.
3. Wszystkie zwierzęta miejskie w Polsce proszą o pomoc myśliwych (k) – 13(717): 158.
4. Władysław Trzetrzewiński. Gdy pod pieśnią głuszca stoję. Lwów 1931 (l) - 14 (718):169
5. Inż. Leon Ossowski. Choroby zwierzyny łownej. Toruń 1933 (l) – 34 (735): 41.
6. Jan Ostroróg i jego myślistwo z ogary. Lwów 1933 (l) – 34(735): 441-442.
7. Witołd Ziembicki. Jeleń Dybowskiego (l) – 34(735): 442.
8. Witołd Ziembicki. Epizod z 1863 r. (l) – 34 (735): 442.
9. O marki pocztowe z żubrem (a) – 34 (735): 442.
10. Śp. Seweryn Krogulski (n) – 36 (737): 479.
1934
1. Ze szkolnego ogrodu przyrodniczego w Zamościu (r) – 3 (743): 55.
2. Ofiara żołnierzy KOP na kościółek św. Huberta w Okopach (r) – 3 (743): 55.
3. Królestwo zwierzyny łownej w Krośniewicach (a) – 4 (744): 74.
4. Na odcinku K.O.P Niemenczyn (kłusownictwo) (k) – 4(744): 76.
5. Kłusownik (K.O.P Przełaje) (k) – 4(744): 76.
6. Oficerski Klub Łowiecki Garnizonu Osowiec – polowanie. (k) – 4(744): 78.
7. Obwieszczenie tyczące się wygubienia zagęszczających się wilków (d) – 9(749): 171.
8. Polskie exlibrisy myśliwskie (a) – 12 (752): 246-7.
9. Żołnierze KOP w przyjaźni ze zwierzętami (a) – 18 (758): 360-361.
10. Zwierzyniec krakowski w Lesie Wolskim (a) – 20(760): 408-409.
11. Polacy nauczyli Sybiraków polować z ogarami (a) – 25(765): 505-506.
12. Opolskiego żubra w pocztowym zwierzyńcu (a) – 26(766): 527-528.
13. Szpyrkówna, ja i radziwłłowskie łosie (a) – 28 (768): 566-568.
14. Dzień św. Huberta w życiu Radziwiłła „Panie Rybeńko” (a) – 31(771): 617-619.
15. Druga księga dżungli Kiplinda Ruyarda (l) – 33 (773): 668.
16. Polesie. F.A. Ossendowskiego (l) – 33 (773): 668-669.
17. Polen ladet sie ein (l) – 33 (773): 669.
18. Zwierzyniec miejski w Poznaniu (a) – 35 (775): 708-709.
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1935
1. ,,Szczenięce lata” Melchiora Wańkowicza (l) – 2(778): 36-37.
2. „Zbój o wilku, który żył wśród ludzi” Feliksa Dangla (l) – 2 (778): 37.
3. ,,Prawo łowieckie” Zygmunta Juny (l) – 4(780): 75.
4. „Patrzę na Moskwę” Aleksandra Janta Połczyńskiego (l) – 4(780): 75.
5. Język łowiecki chlubą myśliwych, a skarbem narodu (a) – 5 (781): 89-92.
6. Ogród Zoologiczny Towarzystwa Miłośników Przyrody w Grodnie (a) – 7(783):136-137
7. Śp. prof. dr Wincenty Łepkowski (n) – 17(793): 333.
8. Śp. Adolf Ossowski (n) – 17(793): 333.
9. Czary i zabobony myśliwskie księcia Hieronima Florjana Radziwiłła (a) – 19 (795): 369.
10. Zaszczytny tytuł naukowy (a) – 24 (800): 475.
11. Jak polowano na odyńca w Kaliszu (a) – 26 (802): 510-511.
12. Pierwsze dary dla Muzeum Łowieckiego (a) – 28 (804): 552.
13. Oby kiedyś i u nas (k) – 28 (804): 556 .
14. Epizody myśliwskie w życiu Marszałka Piłsudskiego (a) – 30(806): 589-591;
32 (808): 627-628; 33(809): 647-648.
15. Marczak Michał. Przewodnik po Polesiu. Lwów 1935 (l) – 30 (806): 597.
16. O orderach Św. Huberta (a) – 31 (807): 608-609.
17. Władysław Gürtler (srebrne gody pracy łowieckiej) (a) – 34 (810): 668-669.
1936
1. Tatry i Podhale” Rafała Malczewskiego (l) – 1(813): 15.
2. „O Radziejowicach i ich gościach niektórych” Edwarda Krasińskiego (l) – 3(815): 54.
3. W obronie języka myśliwskiego (l) – 6-7(818-819): 105-107.
4. Pamiętniki” Juljana Fałata (l) – 8-9 (820-821): 168.
5. Ochrona przyrody na wsi Mieczysława Mniszek Tchorznickiego (l) – 13 (825): 249.
6. Zwierzyniec w Lesznie (k) – 14 (826): 269.
7. Historia Ogrodu Zoologicznego w Wilnie L. Pac-Pomarnackiego (l) – 16(828): 307-308.
8. Myślistwo w małym łowisku (a) – 24(836): 463-464.
9. Łowiectwo na wystawie metalowej (a) – 26(838): 507.
10. Polowanie reprezentacyjne w Zacofanowie Bronisława Bizuba (l) – 26(38): 508.
11. Dzień psa (k) – 30 (842): 590.
12. Orędownik kultu św. Huberta (a) – 31(843): 597-8.
13. Wspomnienia z lwowskiej wystawy łowieckiej (a) – 33(845): 640-641.
14. Wystawa obrazów „Nasze lasy i ochrona przyrody” (a) – 33(845): 649.
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15. Wystawa prac Franciszka Kostrzewskiego (k) – 34(846):668.
16. „Darz Bór” R. Wacka (l) – 35(847):689.
1937
Cykl „Potoczna terminologia łowiecka”
1-19. Wstęp. „Zając” (a) – 3(851): 54-56, „Łoś” (a) – 4(852): 75, „Sarna” (a) – 5(853): 97-98,
„Lis” (a) – 6(854): 116, „Jeleń” (a) – 8(856): 157-158, „Dzik” (a) – 9(857): 176-177,
„Wilk” (a) – 11(859): 217, „Niedźwiedź” (a) – 12(860): 236, „Żbik” (a) – 13(861): 257,
„Żubr” (a) – 14(862): 278, „Bóbr” (a) – 15(863): 298, „Kuna domowa i kuna leśna” (a)
– 15(863): 298, „Słonka” (a) – 18(866): 358, „Borsuk” (a) – 19(867): 378, „Kuropatwa”
(a) – 20(868): 398, „Głuszec” (a) – 22(870): 436-437, „Przepiórka” (a) – 23(871): 458,
„Dzikie kaczki” (a) – 24(872): 477, „Cietrzew” – 25(873): 498.
20. Elegia na śmierć lisa (a) – 6(854):107-108.
21. Jubileuszowa Wystawa Łowiecka w Poznaniu (1906-1936) (a) – 7(855): 123-125.
22. Śp. ks. Ludwik Niedbał (n) – 9(857): 171-172.
23. Śp. Aleksander hr. Wielopolski (n) - 9(857): 172.
24. Śp. Maria hr. Szembekowa (n) – 9(857): 172 .
25. „Młody Polak” a łowiectwo (l) – 12(860): 236-237.
24. Niedobrze i niebezpiecznie. „Bohaterski Stasiek” Szalay-Groele W. (l) – 24(872): 476.
27. Głos zbieracza do ludzi dobrej woli (o) – 27 (875): 538.
28. „Jasiek z kniei” Dyrdy Jarosza (l) – 30(878): 597-598.
29. W hołdzie drukowanemu słowu (a) – 31(880): 608-610.
30. Jak żywiono młode łosie w zwierzyńcu albieńskim (a) – 36(885): 714.
31. „Polowania w moich wspomnieniach” Jałowieckiego (a) – 36(885): 717.
1938
1. Wystawa grafiki myśliwskiej (a) – 5(889): 94-96.
2. Pokaz trofeów stowarzyszenia „Łowiec Wielkopolski” (a) – 10(894): 196-197.
3. Wystawa obrazów Jakimczuka (k) – 12(896): 248.
4. Z salonów Zachęty (k) – 14(898): 294.
5. Świat zwierząt na wystawie rzeźbiarzy niemieckich (r) – 15(899): 314.
6. O czym mówić z sąsiadami (l) – 15(899): 315-316.
7. Czy wyraz „pasemko” należy do terminologii łowieckiej? (a) – 16(900): 329-330.
8. Drzewo, drewno, drzeworyt (a) – 16(900): 333.
9. Międzynarodowa Wystawa Łowiecka - Berlin 1937, (l) – 17(901): 353.
10. Sandomierskie (l) – 17(901): 353.
11. Wystawa prac uczniów – grafików (r) – 17(901): 355.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Jak fotografować trzeba psa (t) – 17(901): 357.
Humor i łacina myśliwska (a) – 19(903): 392-393.
Wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (r) – 20(904): 418.
Dwie szkolne wystawy (r) – 22(905): 467.
W dzień bułgarskiego święta łowieckiego (a) – 29(913): 606-607.
Polskie biegi myśliwskie św. Huberta (a) – 31(915): 647-649.
Wanda Brzeska. Św. Hubert. Poznań 1938 (l) – 32(916): 668.
Wild und Hund. Hübner. O borsuku (t) – 32(916): 667.
Prof. dr. O. Bujwid. Wspomnienia zułowskie (l) – 34(918): 706.
Tadeusz Łopalewski. Między Niemnem a Dźwiną (l) - 36(920): 746.
Maria Rodziewicz. Róże panny Róży (l) – 36(920): 746.
Kalendarz „Młodego Polaka” na rok szkolny 193939 (l) – 36(920): 746.

1939
1. Czapla z obrączką (r) – 2(922): 58
2. Polskie „pasemko” czy rosyjskie ”pasynek” (a) – 5(925): 160
3. Kalendarz Anczyca (l) – 5(925): 164
4. Łowieckie ścianki kalendarzowe (l) – 5(925): 164
5. Inż. Tadeusz Sroczyński. Międzynarodowa ocena trofeów myśliwskich. Z ilustracjami.
Lwów 1938 (l) – 5(925): 164-165
6. Jakimczuk w Zachęcie (a) - 6(926): 188
7. Śp. Jan Gwalbert Pawlikowski (n) – 7(927): 224
8. Śp. dr medycyny Franciszek Kmietowicz Snj. (n) – 7(927): 224
9. Piękny dzień myśliwych w Kowlu (a) – 7(927): 225
10. F.A. Ossendowski Słoń Birara. Powieść dla młodzieży z 16 ilustracjami T.
Rożankowskiego (l) – 9(929):2 92-293
11. O życiowy pogląd w sprawach życia łowieckiego (a) – 12(932): 383
12. Trzy wykopaliska (a) – 13(933): 414
13. Dwa konkursy (a) – 15(935): 479
1946-1966
1. Św. Hubert - towarzysz jeńca (a) – 1946/6(943): 157.
2. Uczcijmy zasługi Jana Sztolcmana (1854-1928) (a) – 1956/10(1055): 8-9.
3. I dęby się walą... Nad mogiłą Jana Syrwind-Łukowicza (1886-1957) (a) – 1958/
21(1096): 5 i 9.
4. I jak tu nie wierzyć w przesądy myśliwskie (a) – 1960/4(1127): 11-12.
5. Zając i żubrówka (a) – 1960/22(1145): 10.
6. Ze skarbnicy humoru myśliwskiego (a) – 1961/4: 11.
7. Na bobra złapanego w sieci (a) – 1966/2(1269): 6.
W „Łowcu Polskim” znani redaktorzy pisali o aktywności Józefa W. Kobylańskiego: Janusz
Domaniewski II Pokaz trofeów łowieckich w Warszawie – 1932/49: 779-783; Zdjęcie gabloty
z oznakami Kobylańskiego – 1932/49: 785; Mniszek Tchorznicki Juliusz baron Brinken,
Na-czelny Nadleśniczy Królestwa Polskiego (1818-1833) Józefa Kobylańskiego – 1937/16:
316; Wuzet (W. Zabiełło) Myślistwo i Polska gwara łowiecka J. W. Kobylańskiego 1935/8:
156; Janusz Domaniewski III-ci Pokaz Trofeów Łowieckich w Warszawie – 1934/15: 295;
Bez autora Z żałobnej karty – Józef Władysław Kobylański – 1971/10: 14; Stefan Pańtak
Józef Władysław Kobylański (1893-1971) – 1995/5: 36; Krzysztof Mielnikiewicz Obozowy
Hubertus – 2010/11: 68-71.

88
5.3.2. Łowiec
1925 ( Rok XLVI)
1. Korespondencja z polowania w Kruszelnicy pow. Skole 1924 (k) – 1: 10.
2. Korespondencja z polowania w Wiszence pow. Gródek Jagielloński 1924 r. (k) – 1: 10.
3. Korespondencja z polowania w Dołhołukach pow. Stryj 1924 r. (k) – 1: 10.
4. Korespondencje z polowania w Rażniowie pow. Brody 1924 (k) – 1: 10.
5. Korespondencje z polowania w Klubu Łowieckiego w Przemyślu 1924 (k) – 2: 27.
6. O zwierzyńcach i zwierzyńcu w Poznaniu (a) - 10: 150-153.
7. Osobliwy jeleń (k) – 10: 158.
1926 ( Rok XLVII)
1. Zwierzyniec w Poznaniu. Sprawozdanie za 1924 (a) – 3: 39-40.
2. Krogulec bandyta-cynik (a) – 5: 71.
3. Zwierzyniec w Poznaniu. Sprawozdanie za 1925 (a) – 9: 137-138.
4. Nieszczęśliwe wypadki na polowaniach (a) – 9: 139.
5. Sabała, myśliwy – kłusownik (a) - 11: 173-174.
1927 ( Rok XLVIII)
1. O naszym zwierzyńcu w Poznaniu (a) – 1: 8.
2. Czarownik wśród poczciwych Łemków (a) – 1: 9-10.
3. Ogród zoologiczny w Poznaniu. Sprawozdanie za rok 1926 (a) – 9: 166.
4. Nowe przepisy dla wojskowych myśliwych (a) – 10: 179-180.
1928 ( Rok L)59
1. Polowanie u p. Leśniowskiego z Przemyśla (k) - 5: 76.
2. O zwierzyńcu w Zamościu (a) - 10/154; 11: 170-171.
3. O żubrach w zwierzyńcu poznańskim (a) - 14: 220.
4. Korespondencje z Mołoszkowic (Poznań) (a) - 15: 242.
5. O zwierzyńcu w Przemyślu (a) – 19: 298-299.
1929 ( Rok LI)
1. O dawnym i obecnym zwierzyńcu w Krakowie (a) – 8: 119-122; 9: 139-141; 10: 156-157;
12: 190-191; 13: 205-207.
2. O zwierzyńcu M. Pągowskiego w Warszawie (a) – 17: 270-271.
3. O zwierzyńcu w Poznaniu (a) – 20: 315-317.
1930 ( Rok LII)
1. O dawnych figlach niedźwiedzich i obecnych w zwierzyńcu zamojskim (a) – 2: 24-26.
2. Zwierzyniec katowicki (a) – 5: 72-73.
3. O zwierzyńcu w Malinowszczyźnie (a) – 13: 217.
4. Urywki z pamiętnika (a) – 13: 199-201.
1932 - 1937 ( Rok LIV-LIX)
1. Puszcza Weyssenhoffa na ekranie warszawskim (a) –1932/18: 233-234.
2. Pod głuszcem karpackim (a) – 1935/4: 41-43.
3. Jubileuszowa Wystawa Łowiecka w Poznaniu (a) – 1937/4: 54-55.
W „Łowcu” zamieszczano krótkie anonsy lub recenzje książek Józefa Władysława
Kobylańskiego: Witołd Ziembicki Kłusownik – 1927/6/120; Witołd Ziembicki. W obronie
59
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użytecznej zwierzyny łownej – 1927/11: 203; Wiesław Tomaszewski O kulturę w łowiectwie
– 1928/5: 78; Witołd Ziembicki Oficerska biblioteka łowiecka w Przemyślu – 1928/8: 126;
Witołd Ziembicki Przyczynek do bibliografii Kazimierza hr. Wodzickiego – 1928/9: 141-142;
O dawnych o obecnym zwierzyńcu w Krakowie – 1929/15: 237; Humor i łacina myśliwska
- 1928/9:141; Witołd Ziembicki Informacjach o książkach Kobylańskiego – 1928/15:237;
Witołd Ziembicki Jak powstał w odrodzonej Polsce pierwszy zwierzyniec w Warszawie – 1928/
22: 353; Komunikat 18 stycznia 1925 przyjęty został w poczet członków kpt. Józef Władysław
Kobylański – 1925/43: 46; Dr Sander Myślistwo w „Świat i prawda” – 1925/5:79; Witołd
Ziembicki Zakonnik leśny i Miłośnik czystości – 1925/11: 174;

5.3.3. Gdzie to gdzie zagrały trąbki myśliwskie (1928-1939)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Odezwa do myśliwych (o) – 1928/12: 1.
Czarny bóbr w Grodnie (a) –1929/9: 2.
O dawnych i obecnych zwierzyńcach (a) – 1930: 3-4.
Trąbki muszą dalej brzmieć (a) – 1931//10-11-12: 2.
Demokratyzacja (w) – 1932/1-2: 4.
Serce myśliwskie (a) 1934 (a) – 1932/7-8-9: 1.
Witołd Ziembicki Katalog wystawy polskiej książki kynolog. 1932 (l) – 1932: 7-8-9/.
Odezwa do braci myśliwych (o) – 1932/1-2: 10-11-12.
„Młody Polak” a łowiectwo (a) – 1937/2: 3.

W „Trąbkach” Michał Kryspin Pawlikowski - redaktor naczelny, recenzował ukazujące
się książki i broszury autorstwa Józefa W. Kobylańskiego: Literatura łowiecka – 1929/7:
4; O zwierzyńcu w Katowicach – 1930/4-5: 4; Łowy orła radziwiłłowskiego. Nieznany
panegiryk myśliwski – 1933/12: 2; Śp. Seweryn Krogulski – 1934/1-2: 4; O łosiu. Wykaz
artykułów i wzmianek o łosiu, zawartych w „Łowcu” i „Łowcu Polskim” – 1934/3: 4; Obwieszczenie tyczące się wygubienia zagęszczających się coraz bardziej wilków. Warszawa
1934 – 1934/4: 4; Zwierzyniec Krakowski w lesie wolskim. Warszawa 1934 – 1934/5(64): 4;
Żołnierze K.O.P. w przyjaźni ze zwierzętami. Warszawa 1934 – 1934/5(64): 4; Szpyrkówna,
ja i radziwiłłowskie łosie. Warszawa 1934 – 1934/6(65): 4; Józef W. Kobylański Myślistwo.
Warszawa 1935. Odbitka z Encyklopedii Powszechnej Ultima Thule 1935/2(67): 4; Polska
gwara myśliwska. Warszawa 1935. Odbitka ze „Szpargałów” – 1935/2(67): 4; O polskiego
żubra w pocztowym zwierzyńcu – 1935/2(67)/4; Dzień św. Huberta w życiu Radziwiłła
„Panie Rybeńko”. Warszawa 1934 – 1935/3(67): 4; Zasługi Małopolskiego Towarzystwa
Łowieckiego – 1935/2(68): 4; Władysław Gürtler. Srebrne gody pracy łowieckiej. Warszawa
1935 - 1936/1(73): 4; Epizody myśliwskie w życiu Marszałka Piłsudskiego. Warszawa 1935
– 1936/1(73): 4; Juliusz baron Brinken, Naczelny Nadleśniczy Królestwa Polskiego (18181833). Szkic biograficzny. Warszawa 1937 – 1937/4/82: 4

5.3.4. Myśliwy

1. Polowanie z sokołami (a) – 1938/7: 101-103.
2. Pamiętniki Augusta II Mocnego na wystawie łowieckiej w Berlinie (a) - 1938/9:135-137.

5.3.5. Łowiectwo Polskie oraz Przegląd Myśliwski i Łowiectwo Polskie
1. Ratujmy zwierzyniec poznański (a) – 1922/7: 73.
2. Łowiectwo, jako bogactwo narodowe (a) – 1926/1(73): 1-4.
3. Rozmyślania myśliwskie na styczeń (a) – 1926/1:3-4.
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4. Rozmyślania myśliwskie na luty (a) – 1926/3: 38-40.
5. Rozmyślania myśliwskie na marzec (a) – 1926: 5:II.
5. Zwierzyniec w Poznaniu. Sprawozdanie za rok 1925 (a) – 1926/11-12: 165-167.

5.3.6. Sylwan
1.
2.

O dawnej instrukcji dla łowczego [Puszcz radziwiłłowskich z 1743] – 1932 R/7-8: 266.
Śp. Roman Grus. Wspomnienie pozgonne (a, n) – 1928/R. 46/2: 175-177.

5.3.7. Echa Leśne
1. Przyroda w życiu Marszałka Piłsudskiego (a) – 1935/40: 3-4.
2. Juliusz baron Brinken naczelny nadleśny Królestwa polskiego (1818-1833). Szkic
biograficzny (a) – 1937/10: 195-6, 11/221, 13: 259-60, 14: 283-4; 15: 307-308.
3. Z kwiatem uczuć na świeżej mogile (a) – 1937/35: 762-763
4. Wystawa łowiecka w Poznaniu (a) – 1937/10: 206-207.
5. Głos zbieracza do ludzi dobrej woli! (o) – 1937/29: 626.
6. Audiencja u św. Huberta. 1937/43: 931-932.
7. Polskie zwycięstwo na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w Berlinie (a) – 1937/
49: 1035-1036.
8. Akcja Rodziny Kolejowej w zadrzewianiu kraju (a) – 1938/18: 369.
9. W łańcuckich lasach (a) – 1938/49-50: 1014-1015.
10. Ryś – pantera polskich lasów (a) – 1939/8: 180-181.
11. Mord Sławucki (a) – 1939/13: 310.
12. Żabik (a) – 1939/19: 427-428.
13. Zwierzyna łowna w Polsce. Niedźwiedź mocarz puszcz naszych (a) – 1939/25: 371-372.
14. Zwierzyniec Krakowski w Lesie Wolskim (a) – 1939/28-29: 639-640.

5.3.8. Kalendarze myśliwskie i leśne
1. Kalendarz myśliwski na rok 1929 pod redakcją Juliana Ejsmonda. Bibliografia łowiecka
w odrodzonej Polsce (a) – 123-139; Zwierzyńce w Częstochowie, Grodnie, Katowicach,
Krakowie, Lesznie (a) – 121-127.
2. Kalendarz myśliwski na rok 1937 pod red. Walentego Garczyńskiego. Odezwa do braci
myśliwych i ludzi dobrej woli (o) – 368-369.
3. Kalendarz leśny informacyjny na rok 1937 pod red. W. Dankiewicza. 1936. O polskich
kalendarzach myśliwskich. Oddział Wileński Związku Leśników RP, Wilno, s. 71-80.
4. Kalendarz leśny informacyjny na rok 1938 pod redakcją inż. W. Dankiewicza. 1937.
Spała. Dostojna rezydencja myśliwska. 1938/13: 77-78
5. Kalendarz leśny informacyjny na rok 1938 pod redakcją inż. W. Dankiewicza. 1937.
Polska na Olimpiadzie Łowieckiej w Berlinie 1938: 247-258.

5.4. Artykuły w prasie pozamyśliwskiej
5.4.1. Czas
1.
2.
3.
4.
5.

Zasługi Małopolskiego Towarzystwa Łowieckiego (a) – 1935/85: 4.
Odezwa do braci myśliwych (o) – 1935/92: 4.
Wydra króla Jana Sobieskiego (a) – 1935/153: 4.
Kult św. Huberta na ziemiach polskich (a) – 1935/297: 9.
Myślistwo. Artykuł encyklopedyczny (a) – 1935/214: 7; 1935/227: 7; 1935/241: 7.
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6.
7.
8.
9.

Muzeum łowieckie kpt. Józefa Kobylańskiego (a) – 1936/13: 9;
Apel kpt. Józefa W. Kobylańskiego (a) – 1936/34: 8.
Żbik w zwierzyńcu krakowskim (a) – 1936/79: 8.
Czy należy polować w niedzielę? (a) – 1936/157: 11.

5.4.2. Kurier Literacko-Naukowy dodatek do Ilustrowanego Kuryera
Codziennego
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Zwierzyniec krakowski w Lesie Wolskim (a) –1929/15/15 kwietnia: IV.
Zwierzyniec w Katowicach (a) –1929/33/19 sierpnia: VI.
Zwierzyniec w Częstochowie (a) – 1929/48/2 grudnia: VIII-IX.
Zwierzyniec w Lesznie (a) – 1930/13/24 marca: V.
O dawnym i obecnym zwierzyńcu w Białowieży (a) – 200/28 lipca 1930: V.
Bobry w mieście Grodnie (a) – 1930/25/16 czerwca: VIII.
Zwierzyniec w Grodnie (a) – 1930/7/10 lutego: VIII.
W rocznicę tragedii polskiego żubra (a) – 1930/16/14 kwietnia: V.
Z ziemi Garibaldiego pod Radzymin. Historyczny rys 5 pułku strzelców podhalańskich,
skreślony w 10-tą rocznicę bitwy pod Radzyminem (a) – 1930/33/11 sierpnia/: VI
O niedawnym zwierzyńcu w Krzeszowicach (a) – 1930/52: 22 grudnia: IV.
Muzeum Ziemi Przemyskiej (a) – 1931/15/13 kwietnia: V-VI.
Zwierzyniec Zamkowy w Przemyślu (a) – 1931/31/3 sierpnia: VII.
Nieznane groby bohaterów w cytadeli warszawskiej (a) – 1931/44/2 listopada: IV-V.
Mikołaj V Kazimierz ks. Radziwiłł „Panie Rybeńko” jako myśliwy (a) – 1931/45/9
listopada: IV-V.
Polowanie na dzikie kaczki (a) – 1932/28/11 lipca: VII.
Polowanie na kuropatwy (a) – 1932/36/5 września: VI.
O zającu i sezonie zajęczym (a) – 1932/43/21 października: VIII.
Legenda o św. Hubercie (okładka z obrazem św. Huberta autorstwa Jerzego Kossaka) (a)
– 1932/309/7 listopada 1932: I.
O truflach i polowaniu... na nie (a) – 1932/51/19 grudnia: VII-VIII.
O niedźwiedziu na ziemiach polskich (z 3 ilustr. (a) – 1933/3/16 stycznia/1933: III.
Ciemny potwór leśnej nocy (a) – 1933/6/6 lutego: VIII-IX.
O dawnych dworkach myśliwskich [z 3 ilustracjami lub fotografiami] – 1933/9/29 lutego
Kłusownik największy wróg użytecznej zwierzyny łownej – 1933/26/26 czerwca: X-XI.
Łowiec Lwowski najstarsze pismo łowieckie na ziemiach Polski (a) - 1933/23/5 czerwca
O żubra polskiego w pocztowym zwierzyńcu (a) – 1934/33/13 sierpnia: XII.
Pamiątki po Sobieskim na parafii w Borkowicach – (a) 1933/254/13 września: 3.60
Kult św. Huberta u ks. Radziwiłła Rybenko (a) – 1934/44/29 października: VIII-IX.
Sulejówek, Pikieliszki - dwie wielkie samotnie (a) – 1935/21/27 maja: VII.
Epizody myśliwskie w życiu Marszałka Piłsudskiego (a) – 1935/23/10 czerwca: V.
O orderach św. Huberta (a) - 1935/44/4 listopada: X.
Jak polowano na dzika w Kaliszu (a) – 1935/48/2 grudnia: VII.
Marszałek Piłsudski wśród kolejarzy na Bródnie i Pelcowiźnie (a) – 1935/218: VI.61
Jak żywiono młode łosie w zwierzyńcu albieńskim (a) - 1936/1/6 stycznia: XIII-XIV.
Polskie ex-librisy myśliwskie (a) – 1936/4/27 stycznia: XII-XIII.

60, 61

Artykuły w Ilustrowanym Kurierze Codziennym.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Gehenna zwierząt (a) – 1936/81:2-3.
Wystawa grafiki myśliwskiej Poznań (a) – 1936/27: VIII.
Żbik i jego pobyt w zwierzyńcu krakowskim (a) – 1936/31/3 sierpnia: XII-XIII.
Nóż myśliwski (a) – 1936/42/19 października: XI-XII.
Ignacy Bobiatyński autor „Nauki łowiectwa” cz. I i cz. II (a) – 1937/13-14: VI i XV.
Z pobytu Marszałka Piłsudskiego w Brześciu nad Bugiem (a) – 1937/20/10 maja: I-II.
Niezwykły żarłok naszych dawnych lasów (a) – 1937/41/4 października: XI-XII.
Monarcha ostępów karpackich (a) – 1937/45/1 listopad: XIV.
Wołczyn - kolebka i grób... ostatniego króla polskiego (a) – 1938/33/15 sierpnia: IX.
Moritzburg - zamek myśliwski Augusta II (a) – 1939/12/20 marca: IV-V.

5.4.3. Różne czasopisma z okresu II RP
Rola: Poszła ode mnie1 (w) – 1914/26.
Głos Poleski: Marszałek Piłsudski w Twierdzy (a) – 1922/Rok II/10: 3.
Polska Zbrojna: Bibliotekarstwo wojskowe na terenie OK X Przemyśl (a) – 1928/319: 4.
Tygodnik Przemyski: 6 sierpnia 1914 r. (a) – 1928/31.
Ruch Samochodowy. Dwutygodnik Ilustrowany: O dawnych i obecnych zwierzyńcach (o)
– 1930/4/kwiecień: 19.
Orędownik Powiatowy Powiatu Szubińskiego – O dawnych i obecnych zwierzyńcach (o)
– 1930/11/5 lutego: 3.
Podlasiak: O dawnych i obecnych zwierzyńcach (o) – 1930/3/12 stycznia: 3.
Ziemia Radomska: Na Plebanii w Borkowicach (a) – 1933/231:3 i 1933/232: 3.
Świat i Prawda: Plagi żywiołowe i choroby zwierzyny łownej (a) – 1935/kwiecień.
Życie Podlasia: Głos zbieracza do ludzi dobrej woli (o) – 1937/17(156): 3.
Dziennik Piotrkowski: Głos zbieracza do ludzi dobrej woli (o) – 1937/110: 16.
Hutnikom i Odlewnikom do Wiadomości. Dodatek do Hutnika: – (o) 1937/315(4): 215.
Kronika Polski i Świata: Pod sztandarem św. Huberta (a) – 1938/43: 12; Do leśników i myśliwych (o) – 1938/43: 15; Humor i łacina myśliwska (a) – 1938/43: 15; Zmierzch tradycji.
Upadek zwierzyńca w Kórniku(a) – 1938/25 września: 4; Sabała – kłusownik tatrzański (w
130 rocznicę urodzin) (a) –1939/5/29 styczeń: 14.

5.4.4. Słowo Powszechne (PRL)62:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monarcha ostępów karpackich (z wyprawy myśliwskiej na jelenia) (a) - 1957/214/7-8 IX
Na dzikie kaczki (a) – 1957/220/14-15 IX.
Kult św. Huberta w polskiej krainie (a) – 1957/256/26-27 X.
Gdy zającom śmierć w oczy patrzy (a) – 1957/268/9-10 XI.
Kłusownik największy wróg użytkowej zwierzyny łownej (a) – 1957/286/30XI – 1XII.
O niedźwiedziu na ziemiach polskich (a) – 1957/298/14-15 XII.
Humor myśliwski (a) – 1957/304/21-22 XII.
Czy zając ma „zajęcze serce” i „mózg zajęczy” (a) – 1958/9/11-12 I.
Wilk postrachem leśnych rewirów (a) – 1958/15/18-19 I.

Artykuły do „Słowa Powszechnego” pisał Kobylański pod pseudonimem Józwa spod lasu. Za te i inne
artykuły trzykrotnie otrzymał nagrody PZŁ. Bibliografia ze “Słowa Powszechnego” niepełna.
62
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Exlibrisy Józefa Władysława Kobylańskiego.
U góry po lewej autorstwa Stanisława Kellera, cynkotypia, 1933 rok, drukowany w dwóch kolorach i w dwóch
wymiarach »55x65 i 83x95 mm«).
U góry po prawej, późniejszy księgoznak Kobylańskiego, autorstwa Edwarda Kieruzalskiego, wykonywany
techniką cynkotypii w dwóch wymiarach i w dwóch kolorach. Autorowi znany jest tylko exlibris o wymiarach
79x109 mm i kolorze brzoskwiniowym.
Po lewej exlibris mogący być znakiem własnościowym J. W Kobylańskiego, sygnowany nazwiskiem lub
pseudonimem artystycznym Darwicz, cynkotypia,
55x75 mm. Wątpliwość wynika z faktu, że Kobylański
podpisywał się zawsze dwoma imionami. Poza tym w
artykule „Polskie exlibrysy myśliwskie” z 1936 r. Kobylański wspomina jedynie o dwóch własnych
księgoznakach. W dzienniku pisanym w oflagu VI E Dorsten (1941 r.) Kobylański informuje, ze graficy
obozowi wykonywali mu ekslibrisy. Znani autorowi kolekcjonerzy ekslibrisów i literatury nie posiadają
ich w zbiorach. Zbiór Ryszarda Wagnera

Pieczątki własnościowe J. W. Kobylańskiego, którymi stemplował większość książek i dokumentów
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6. Aneks
6.1. Lata 1982 - 1939

5 Pułk Strzelców Podhalańskich (psp)

Nazwisko i imię, stopień

Kobylański Józef Władysław, kapitan

Dzień, miesiąc, rok urodz.

1 IV 1892 r.

Miejsce

Busk

Miejsce

Kamionka-Strumiłowa

Powiat

Małopolska

Województwo
Narodowość:

polska

urodzenie:

Oddział macierzysty

przynależności:

6.1.1. Wypisy z Głównych Kart Ewidencyjnych Wojska Polskiego
dotyczące służby kpt. Józefa Władysława Kobylańskiego

Powiat
Kraj
Wyznanie

rzymskokatolickie

Imiona rodziców

Olesko
Złoczów
Lwowskie

Władysław i Jadwiga ze Zbigniewiczów

Stan cywilny

żonaty (pozwolenie dow. frontu galicyj. Person. L. 9765/V/7 X 1919
Henzlikiewiczówna Władysława

Panieńskie n. żony

Imiona dzieci
i daty urodzin

Krystyna, 6 VIII 1922

Wykształcenie
cywilne

- Niższe gimnazjum w Złoczowie (1902-1905)
- 5 lat Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie (1906-1911)
- Egzamin dojrzałości seminaryjny w 1911 r. we Lwowie
- Egzamin kwalifikacyjny nauczycielski w 1913 we Lwowie
- Egzamin dojrzałości gimnazjalny, jako ekstern, w Brześciu n. B. 5 VII 1922 r.

Zawód:

Nauczyciel szkół powszechnych, dziennikarz, literat

Jan, 30 VIII 1924

Rok wstąpienia do WP

13 XII 1918 r.

Wcielony do oddziału

Przemyska Legia Oficerska

Data wstąpienia
do armii

obcej

1 VIII 1914 r.

polskiej

13 XII 1918 r.

Data i numer dekretu

Dekret L. 745 z 19 II 1919. Dziennik Rozk. Wojsk. 23/19 z dn. 1 III

Dekret, data weryfikacji

Dekret L. 2384 z 25 XI 1920. Dziennik Personalny 49/20

Wykształcenie wojskowe
(szkoły i kursy)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dwuletni kurs gimnastyczny we Lwowie, (1909-1910)
Kurs karabinów maszynowych w Munkaczu (o. Ukraina), 1914
Szkoła Oficerska Rezerwy w Styrii (Austria), 1915
Specjalny kurs karab. maszyn. w Trebinje (Hercegowina), 1917
Kurs przeszkolenia w obronie przeciwgazowej w Brześciu ,1921 r.
Miesięczny kurs w Centrum Wyszk. 6 Armii w Jarosławiu, 1921 r.
5-miesięczny kurs doskonalenia przy Szk. Podchorążych w Warszawie, 30 IX 1923 - 28 II 1924
8. Kurs bibliotekarski w Warszawie, 27 X1925 – 28 XI 1925 r.
9. Egzamin sprawdzający przy DOK X, 25 maja 1925 r.
10. 3,5 - miesięczny kurs dokształcający w Doświadczalnym Centrum
Wyszkolenia w Rembertowie, 7 II – 23 V 1927 r.
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Znajomość
języków w

mowie

niemiecki, ruski (ukraiński)

piśmie

niemiecki, ruski (ukraiński)

Znajomość krajów

Polska, cała Monarchia Austro -Węgierska Północna Francja, Alzacja
i Lotaryngia, Baden, Hesja, Palatynat Nadreński i Bawaria

Rany i kontuzje

Dwukrotnie ranny od pięciu kul karabinowych, pod Przemyślem 1914
i w Karpatach 1915.

Odznaczenia i
pochwały

Austriackie
1. Srebrny medal waleczności II kl. 1915 r. Rozkaz Batalionu 35 p. strz. nr 113
2. Krzyż Karola (Karltruppenkreuz) – 1918 r.
3. Medal za Rany (Verwundetenmedaille) – 1918 r.
4. Pisemna pochwała dywizji z 22 IV 1915 r.
Polskie
1. Orlęta nr 13 870,
2. Gwiazda Przemyśla nr 2045,
3. Medal Za Odwagę (Krzyż Walecznych)
4. Medal Niepodległości. Rozporządzenie Prezydenta RP z 29 XII 1933 r.
5. Złoty Krzyż Zasługi (po wojnie)
6. Pochwały:
a) Dowódcy Frontu Galicyjsko-Wołyńskiego (Rozkaz 109, Kwatermistrzostwo, 26 VI 1919)
b) Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza L.dz. 1024/21 z 25 III 1925 r.,
c) Dowódcy Garnizonu Jarosław, rozk. nadzwyczajny nr 1 z 19 III. 1921 r.
d) Dowódcy Centrum Wyszkolenia 6 Armii, Rozkaz 121 z 8 V 1921 r.
e) Dowódcy DOK IX Brześć n. Bugiem. Dodatek do rozk. 74 z 5 X 1922 r.
f) Dowódcy DOK IX Brześć n. Bugiem. Rozkaz nr 79/22
II Przebieg Służby Wojskowej (Austria)

od

do

Oddział, funkcja

1 VIII 1914

22 I 1915

80 p.p., podoficer kompanii kulomiotów (karabinów maszynowych)

21 X 1914

21 I 1915

Ciężko ranny pod Przemyślem, szpital i rekonwalescencja

22 I 1915

26 IX 1916

Ciężko ranny, po raz drugi, w Karpatach. Po wyjściu ze szpitala
dowódca plutonu w oddziale jednorocznych. Rozkaz Batalionu Zapasowego 35 pułku strzelców z 10 XII 1915 nr 337

9 IV 1915
27 IX 1916

35 pułk strzelców, dowódca plutonu kulomiotów

7 XII 1916

Podporucznik, instruktor przy 22 pułku pospolitego ruszenia

7 XII 1916

1 VII 1917

22 pułk pospolitego ruszenia, oficer prowiantowy

1 VII 1917

13 III 1918

35 pułk strzelców. Dowódca plutonu, w tym od 1XI do 21 XI na
asystencji z karabinami maszynowymi w czasie rozruchów w Morawskiej Ostrawie. Rozkaz dow. batalionu zapas. nr 301 z 28 X 1917. W
kadrze oficerskiej od 22 XI 1917

13 III 1918

1 IX 1918

35 pułk strzelców. Dowódca kompanii kulomiotów i oficer broni.
Rozkaz Dowódcy Batalionu z 12 III 1918

1 IX 1918

3 XI 1918

Dowódca kompanii karabinów maszynowych na froncie francuskim
pod Verdun w 106 dywizji, 32 pułku pospolitego ruszenia

Daty mianowań na wyższy stopień przed 1 XI 1918
25 V 1915

Kadet (za waleczność). 22 IV 1915. Rozkaz Dowódcy Batalionu 35 pułku strzelców
nr 114 z 22 V 1915
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1 VIII 1916

Podporucznik. Verordnungsblatt für die Landwehr 123/16

1 XII 1918

Porucznik. Verordnungsblatt für die Landwehr 155 z dn. 11 XI 1918, s. 4698

III Porucznik Józef Władysław Kobylański. Wojsko Polskie. Przebieg służby
Data

Opis zmiany

13 XII 1918

Wstąpienie do Armii Polskiej, do Przemyskiej Legii Oficerskiej. Przydział do grupy
gen. Z. Zielińskiego, na stanowisko dowódcy kompanii kulomiotów (karabinów maszynowych) i skierowanie na front ukraiński. Walki pod Gródkiem Jagiellońskim

1 II 1919

Przeniesienie do dowództwa okręgu wojsk w Przemyślu. Przydział na stanowisko
instruktora na kursie ckm (ciężkich karabinów maszynowych) w Przemyślu. Rozkaz
dowódcy okręgu wojskowego w Przemyślu nr 34 z 4 II 1919. L. 1043

16 V 1919

Przeniesienie do formacji Obóz Ćwiczebny 6 Armii. Przydział na stanowisko instruktora ckm

30 VI 1919

Przydział na stanowisko adiutanta obozu ćwiczebnego 6 armii
Rozkaz dz. nr 56 z 30 VI 1919 r.

3 X 1919

Przesunięcie na stanowisko instruktora ckm w obozie ćwiczebnym.
Rozkaz nr 147 z 3 X 1919

29 XI 1919

Przesunięcie na stan. dowódcy II komp ckm w obozie ćwiczebnym.
Rozkaz nr 204 z 29 XI 1919

19 V 1920

Przesuniecie na stanowisko referenta oświatowego obozu ćwiczebnego.
Rozkaz nr 132 z 19 V 1920

15 VI 1920

Przydział na stanowisko dowódcy kompanii ckm na froncie bolszewickim, w grupie
operacyjnej pułk. Wiktora Kamionki Jarosza, w batalionie majora Z. Cšadka

11 VIII 1920 Przydział do Grupy Szkolnej VI Armii na stanowisko instruktora Centrum Wyszkolenia i referenta oświatowego
20 I 1921

Uczestnictwo w I turnusie kursu oficerskiego w Centrum Wyszkolenia w Jarosławiu

1 VI 1921
porucznik

Przeniesienie do Dow. Okr. Korp. IX w Brześciu n. Bugiem. Rozkaz Min. Spraw
Wojskowych L.dz. 11056. Przydział na stan. referenta oświatowego i wychowania
fizycznego. Wcielony do 79 p.p. (Białostocki pułk strzelców)

18 VI 1922
kapitan

Zatwierdzony (Dz. Pers. nr 13/22. Dekret L.dz. 19400/O.V z 3 maja 1922) na stopień
kapitana. Lokata 990. Przeniesiony do 79 p.p. Dz. personalny 13/22

1 VII 1922

Referent wyszkolenia. Roz DOK IX, L. 837/22

30 IX 1922

Wpisany na stan ewidencyjny 5 pułku strzelców podhalańskich. Rozkaz Min. Spraw
Wojskowych Dz. Pers. nr 36/22

25 XI 1922

Rozkazem DOK IX nr 233, wyznaczony na kierownika kursu polonistycznego i na
redaktora pisma „Obrońca Ojczyzny”. Wyznaczony na referenta oświatowego. Rozk.
dz. sztabu nr 246/22. Powierzenie p.o. Szefa Oddziału III. Rozk dz. sztabu nr 233/22

15 VI 1923

Wybrany do zarządu Wojskowej Spółdzielni. Rozkaz DOK IX nr 71/23

1 IX 1923

Objęcie, w zastępstwie, Komendy Kwatery Głównej. Rozkaz DOK IX L. 12935/V pf.

29 IX 1923

W myśl załączonego świadectwa zdał egzamin dojrzałości w gimnazjum w Brześciu
n. Bugiem dnia 5 VII 1922.

1 X 1923

Odbył w Warszawie 5-miesięczny kurs doskonalenia dla młodszych oficerów piech.
Roz. Dz. Szt. DOK IX nr 7 z dn. 10 IX 1923 r.

1 III 1924

Przybył do 5 pułku strz. podhal, DOK IX, jako d-ca 7 komp. Rozkaz nr 6/24 poz. 5

22 III 1924

Objął protokolarnie dowództwo 7 kompanii. Roz. dz. pułk. nr 81/24 poz.14
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16 IX 1924

Objął dowództwo 3 kompanii ckm. Roz. dz. pułk. nr 219/3 i 228/3

21 VIII 1925 Oddanie dowództwa 3 komp. ckm i odejście do DOK X oddział ogólny. Rozk. dz. p.
194/7, Rozk. DOK X nr 50/25.
9 X 1925

Powrót do 5 pułku strz. podhalańskich i objęcie dow. 9 komp. Rozk. DOK X nr 84/25.

27 X 1925

Powołany do Warszawy na czterotygodniowy kurs bibliotekarski od 2 XI do 27 XI
Rozkaz DOK X 91/25 poz. 2

28 XI 1925

Zdał egzamin bibliotekarski w Centralnej Bibliotece Wojskowej z wynikiem dobrym,
lokata 1/2, świadectwo 111/25

28 XI 1925

Dowódca kompanii. Rozkaz DOK X nr 84/25, p. 5

12 VI 1926

Adiutant III/5 psp. Rozkaz DOK X nr 132/26, p. 3

4 IX 1926

Powołanie na oficera PW w oddziale wyszkolenia i na kierownika biblioteki w
DOK X. Rozkaz DOK X, L. 3796 z 25 VIII 1926 i Rozkaz dz. pułku 196 p. 10

30 XII 1926

Zwolniony ze stanowiska oficera PW i przeniesiony służbowo do 5 pułku strz. podh.
z ubocznym pełnieniem obowiązków kierownika bibl. DOK X
Wyznaczony na dowódcę kompanii 9. Rozkaz dz. p. 292/26

7 II 1927

Powołany na 3,5 miesięczny kurs unifikacyjny do Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia w Rembertowie. Rozkaz DOK X, L. 1612

23 V 1927

Wyznaczony na adiutanta III/5 psp. z równoczesnym pełnieniem obowiązków kierownika biblioteki DOK X. Rozkaz dz. 5 psp nr 115/27 poz. 6

26 X 1927

Wyznaczony na dowódcę 8 kompanii z równoczesnym pełnieniem obowiązków
kierownika biblioteki. Rozkaz dz. p. 292/26. Rozkaz L. 1911/27

7 XI 1927

Wyznaczony na dowódcę oddziału sztabowego DOK X z równoczesnym pełnieniem
obowiązków kierownika biblioteki. Rozkaz dz. p. 292/26. Rozkaz L. 5704/27. R.dz.
pułku 239/27

15 IV 1928

Potwierdzenie ścisłości i dokładności powyższych dat dokonane w głównej karcie
ewidencyjnej przez Józefa Władysława Kobylańskiego kpt.

27 IX 1929

Przeniesienie Z DOK X do 5 pułku strz. podh. na referenta mobilizacji. Rozkaz Min.
Spr. Wojsk. L. 1267/29

6 III 1930

Powołanie na adiutanta II/5 pułku strz. podh. Rozkaz dz. 5 pułku strz. podh. 54/30

9 III 1931

Przeniesiony do dowództwa Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) w Warszawie na
kierownika referatu wychowania fizycznego

1 XI 1931

Przesunięty do referatu wychowania żołnierza na stanowisko referenta oświaty i
kultury. Rozkaz KOP nr 53/51.

1 IV 1933

Mianowany rozkazem wew. KOP 25/33 na kierownika ref. oświaty i kultury

1 X 1934

Przydzielony na sześciomiesięczną praktykę do Ministerstwa Komunikacji z dniem
1 X 1934 r. Rozk. MSW nr 3110, og. 105

31 III 1935

Udzielenie urlopu bez poborów z d. 31 III 1935 do czasu przeniesienia do rezerwy

31 III 1935

Przeniesiony do rezerwy z równoczesnym przeniesieniem w rezerwie do Oficerskiej
Kadry Okręgowej Nr I. Dz. Pers. nr 8/35 z 1 VI 193

Dane osobowe zamieszczone w głównych kartach ewidencyjnych napisał kpt. Józef Kobylański, potwierdzając je podpisem, złożonym pod klauzulą prawdziwości danych. Przełożeni corocznie uzupełniali
karty, wpisując w nich, z reguły pozytywne, lub bardzo pozytywne opinie i uwagi dotyczące służby
Kobylańskiego.
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6.1.2. Wybrane artykuły prasowe i wiersze kpt. Józefa Władysława
Kobylańskiego z okresu II RP
Muzeum łowieckie kpt. J.W Kobylańskiego
„Czas”1936/13/9 (pisownia oryginalna)
Polska kraj o przepięknych tradycjach myśliwskich, nie miała dotychczas łowieckiego
muzeum! Wprawdzie po wielu starych siedzibach szlacheckich przechowały się stare pamiątki, świadczące o zamiłowaniu dawnych pokoleń do łowów, wprawdzie w różnych starych
bibliotekach można nawet znaleźć wiele cennych dzieł, świadczących, że nasi przodkowie
również usiłowali stworzyć pewien system polowania, który nie pociągałby za sobą
wyniszczenia zwierzyny, ale dotychczas mało robiono wysiłków, by stare rękopisy i pamiątki
zebrać w jedną, całość, usystematyzować i udostępnić szerszej publiczności. Pracę tę podjął
przed piętnastu laty znany działacz łowiecki kpt. Józef Kobylański.
Odziedziczywszy po ojcu, znanym bibliofilu cenny księgozbiór, składający się przeważnie z antyków z najprzeróżniejszych dziedzin, zaczął wymieniać je na książki dotyczące
historii łowiectwa w Polsce. Dalszy etap – to – „współpraca z kominiarzami” jak żartobliwie
wyraża się zbieracz. Kominiarze wiedzą najlepiej, co jest na każdym strychu w Warszawie.
Oni dostarczali potrzebnych wiadomości, jak np., że gdzieś są stare książki, strzelby, czy inne
przedmioty, mogące przedstawiać wartość dla zbiorów. P. Kobylański szedł tam, szukał, szperał
i nieraz znajdywał przedmioty nadzwyczaj cenne i ciekawe, które zaraz starał i się nabywać
do zbiorów. Gdy w Warszawie zebrał mniej więcej wszystko co było do zebrania, zaczął jeździć na prowincję, odwiedzając najprzeróżniejsze zapadłe kąty i wszędzie wynajdując coś
ciekawego, a zbiory rosły. – Szeroki apel do myśliwych dokonał reszty. Dzisiaj zbiory z ulicy
Górnośląskiej są nie tylko właściwie jedyne w całej Polsce, ale zarówno co do ilości unikatów
i białych kruków zasługują na nazwę łowieckiego muzeum.
Przed kilku dniami zaproszony przez „kustosza” poszedłem je zwiedzić. Wchodzę do
dość dużego i dobrze oświetlonego pokoju. Na ścianach jeżą się wspaniałe okazy rogów jeleni, zabitych w Polsce, a w oprawnych gablotkach błyszczą się niezwykle barwnie kolekcje
żetonów, medali i odznak łowieckich. Po odczytaniu regulaminu, który mówi, że przedmioty
z muzeum nie mogą być nikomu wypożyczane a tylko oglądane na miejscu, zaczyna się zwiedzanie.
Muzeum ma na celu przedstawić historię myślistwa w Polsce. Zgromadzone są w nim
wszystkie stare publikacje łowieckie. – Niektóre pochodzą z szesnastego i siedemnastego
wieku, i istnieją tylko w kilku egzemplarzach. - Niezwykle interesująca jest również kolekcja
druków z tychże czasów, zawierająca najróżniejsze recepty na choroby np. suchoty mają
ustąpić natychmiast, gdy chory zje (?) wyrosłą na pomiocie zajęczym, pomieszanym z tartymi
kopytami sarny.
Mimo, wielkiej ilości książek, stale okazuje się, że są dzieła, których zbiory nie posiadają. Gdy właściciel dowiaduje się o ich istnieniu, stara się je nabyć nie licząc się z kosztami. Nieraz – opowiada mi – moje własne dzieci odczuły takie kupno, bo pan rozumie,
pensja urzędnicza, jest skromna. Ale trudno, każda książka łowiecka musi tu być, bo inaczej
nie będzie muzeum. Książki myśliwskie wychodzące obecnie są przeważnie nadsyłane do
zbioru, brakujące sprowadza się.
Poza biblioteką, liczącą obecnie około sześciuset tomów, zgromadzone są niezwykle
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bogate materiały dotyczące historii starych i niejednokrotnie już zupełnie zapomnianych
zwierzyńców. Często zdarzało się, że p. Kobylański, dowiedziawszy się najczęściej ze starej
książki, że w pewnej miejscowości był kiedyś zwierzyniec, przyjeżdżał na miejsce, by zebrać
potrzebne mu wiadomości i dokumenty i spotykał się z odpowiedzią, że „u nas żadnego
zwierzyńca nigdy nie było”. Potem dopiero ku zdziwieniu miejscowych władz okazywało
się z zapomnianych papierów, że jednak był zwierzyniec. Inny niezwykle ciekawy dział
to najprzeróżniejsze ekslibrisy, zebrane po starych bibliotekach, lub nadesłane przez braci
myśliwych. Kolekcja pięknych i niezwykle oryginalnych sztychów łowieckich oraz stare
zaproszenia na polowaniu, i streki dopełniają części historyczno – myśliwskiej muzeum.
Specjalnie bogata jest kolekcja medali, żetonów i odznak łowieckich, skompletowana ze
specjalnym trudem. Obejmuje ona, zdaje się prawie wszystkie odznaczenia łowieckie, oznaki
straży leśnych, oraz żetony, rozdawane wedle dawnego zwyczaju na polowaniach. Dużo z tych
odznak było komponowanych przez znakomitych malarzy, jak np. żeton radziwiłłowsiki przez Fałata i Eysmonta (ojca). Kolekcja ta była wystawiona podczas powszechnej wystawy
łowieckiej i została nazwana biżuterią myśliwską.
Specjalny dział stanowią materiały do kultu św. Huberta w Polsce. Składają się one
z najprzeróżniejszych fotografii kaplic i kościołów pod wezwaniem patrona myśliwych wraz
z historiami ich powstania, starych opisów uroczystości na cześć świętego, bogaty zbiór
przedmiotów zdobionych jeleniem z krzyżem między rogami, znakiem św. Huberta.
Na podstawie posiadanego materiału p. Kobylański co rok przed pierwszym listopada
drukuje szereg artykułów, dorzucając coraz to nowe szczegóły dotyczące kultu patrona myśliwych w Polsce Ze względni na niepodobieństwo dokładnego omówienia całego materiału
zgromadzonego przez p. Kobylańskiego w jednym artykule, wrócimy do tego tematu w jednym z następnych numerów naszego dodatku łowieckiego.

Czy należy polować w niedzielę?
„Czas”1936/157/11 (pisownia oryginalna)
Jeden z najwybitniejszych publicystów łowieckich J. W. Kobylański nadesłał nam
poniższy artykuł, będący odpowiedzią na felieton umieszczony przed paru miesiącami pt.
„Niedziela i polowanie” (Red.).
W numerze 69 „Czasu” z dnia 10 marca br. nieznany autor, kryjący się pod pseudonimem
„Niedzielny Myśliwy”, zamieścił artykuł „Niedziela i polowanie”. Dlaczego autor tego artykułu zakonspirował się, nie odsłaniając przyłbicy – domyśleć się można łatwo i z tego
właśnie powodu nie zamierzam replikować, lubię bowiem ziemię udeptaną, oko w oko,
cenię otwarte zapatrywania każdego, lecz strzelania z poza parkanu, czy węgła nie uznam
nigdy. W niniejszym więc artykule zajmę się ogólnym poglądem na temat poruszony przez
„Niedzielnego Myśliwego”. Z miejsca podkreślić muszę, że znajduję się po drugiej stronie
barykady.
Zdecydowanie stoję na stanowisku, że w niedziele i we wszystkie święta obrządku rzymsko – katolickiego powinny być polowania bezwzględnie zakazane, a to z dwóch powodów:
1) ze względu na Służbę Bożą, 2) ze względu na dobro zwierzyny.
Religią panującą w Państwie jest religia rzymsko – katolicka, ta zaś uczy, że niedziele
i święta są dniami Służby Bożej i odpoczynku. Myślistwo jest patriarchą sportów, daje bezmiar
rozkoszy i niezapomnianych chwil miłych i jeśli jest dla urzędnika, oficera itp. – jak wielu
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stanowczo utrzymuje – jedynym w tygodniu odpoczynkiem, to chyba tylko umysłowym, bo
fizycznie tak się człek umęczy polowaniem, że gdy wróci do pielesz domowych i usiądzie
szczęśliwy przy stole, to już ciężko dźwignąć się mu do łóżka. Polując więc, człowiek fizycznie ciężko pracuje, czego unikać w niedzielę nakazuje kościół. Polowania nie można
porównać z innymi sportami uchodzącymi w niedziele, jak tańce, łyżwiarstwo, piłka nożna,
wyścigi konne, lub na rowerach etc., a to z tej prostej przyczyny, że końcowym efektem
polowania jest odbieranie życia zwierzynie, tj. zabijanie, względnie mordowanie, co, niestety,
u wielu naszych „myśliwych” zbyt często ma miejsce.
Gospodyni polska, chcąc mieć w święto, czy w niedzielę kurę na stole, zabija ją w sobotę,
by tego nie czynić w niedzielę. Takie już jest wychowanie olbrzymiej większości narodu i to
musimy uznać za dobre i z tym się liczyć musimy i do tego nagiąć naszą żyłkę myśliwską.
Salwy po lesie, krzyki naganki w czasie, gdy msza święta się odprawia, są prowokacją religii
i uczuć religijnych ludności.
Polując przed laty czas dłuższy w okolicach Brześcia n. Bugiem, a kilka razy w niedzielę,
gdyż ustawa rosyjska tego nie broniła, spotykałem się niejednokrotnie z nieprzyjaznym
spojrzeniem tamtejszej prawosławnej ludności wiejskiej i z różnymi docinkami, zmierzającymi do jednego: żem heretyk, który nie szanuje dnia poświęconego zgodzie, miłości,
odpoczynkowi i Bogu. Wtedy zawsze czułem się speszony, no i nie zawsze w porządku
w sumieniu, jakkolwiek na usprawiedliwienie własne zaznaczyć muszę, że przed polowaniem
było zawsze całe towarzystwo na tzw. „mszy myśliwskiej”, odprawianej specjalnie w twierdzy
Brześć n. Bugiem przez kapelana wojskowego. Bowiem religijność u ludu istnieje w wysokim
stopniu i ją szanować trzeba koniecznie.
Jest podanie w Niemczech, że ongiś niejaki Falkenberg, nadrządca lasów królewskich,
namiętny myśliwy tak był rozwiązły i srogi, że urągając z religijnych obrzędów polował tylko
w niedziele i święta, dopuszczając się przy tym nad poddanymi swymi okrutnych wybryków.
Za karę tych wszystkich zbrodni, kiedy umarł – miał go Bóg potępić i skazać na wieczne
polowanie po śmierci. Na tle tego podania napisał Burger balladę pt. „Myśliwiec zapalony”,
w której takie czytamy słowa w tłumaczeniu B. Kicińskiego:
Niedzielne słonko złoty wdzięk
Gdy bije dzwon i śpiewa chór,
Na szczyt i krzyż kościoła śle.
lepiej byś swoje łowy zwlekł,
Poważny dzwonów święty brzęk
Niech złego chętka cię odbiega,
Na ranną wiernych wzywa mszę.
Tak cię twój Anioł-Stróż przestrzega.
Ze wszech stron biegną chrześcijanie
I już pobożne brzmi śpiewanie.
A dalej tak pisze ten nieszczęśliwy za życia poeta ludu niemieckiego:
Źle się zgadza trąba w Boru
Z brzękiem dzwonów, z śpiewem chóru:
Nie spolujesz nic dobrego.
Ten sam Burger w utworze pt. „Obchód uroczystości Wenery” tak zapatruje się na polowania
w Nimfy, skromne jak Diana, święta:
Bo Djany Wenus śle,
By została wysłuchana
Prośba i życzenia te:
Uroczystość dziś zaczętą
Bóstwo łowów! w nasze święto
Pozwól z winna skończyć czcią!
Gajów twoich nie brocz krwią,
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J. hr. Dunin Borkowski w „Pracach Literackich” (Wiedeń 1838) w artykule: „O polskim
języku łowieckim i o świecie łowieckim” pisze te słowa: „W niedziele i święta polować nie
należy, bo nie szczęści”.
W Orędowniku Naukowym (Nr 16, Poznań 1841), w artykule W. A. Maciejowskiego pt.
„Łowy polskie aż do XVII wieku:” czytamy następujące słowa: „...pachołek, który szczególniej
też we święto, jako dniu przeznaczonym na odpoczynek, zachęcał do łowiectwa, kusząc
pobożną duszę tymi słowy: » Gospodarzu teraz czas do pola, cicho, rosa na psy, osłyszno,
nie ucieczeć kościół, bo nie zając «. To zobaczywszy piesek, łaszeniem się i przymilaniem
wspierał mowę chętnilego sługi, a gospodarz dawał się łatwo uwieść pokusie, zwłaszcza, gdy
we święto nie było omieszkać w gospodarstwie” – Oto ongiś trzeba było człowieka dopiero
skusić, czy li inaczej: namówić do grzechu, by ten w święto zdecydował się polować. Działo
się tak nie tylko u nas ale i w całej Europie zachodniej.
Agenor Łobodziński pisze w Nr 4 „Łowca” (Lwów) z r. 1905: „Miałem przyjemność
nie raz, ale lat wiele polować z nieodżałowanym śp. hrabią Wodzickim, śp. świeżo zgasłym
Nestorem: hrabią Starzyńskim. Ci zawsze urbi et orbi głosili, że w niedzielę prawdziwy myśliwy nigdy nie poluje, tylko tak zwani „Sonntags - jagry”, a wobec takich powag na tym polu
– uchylam czoło”.
Nie godzę się również z twierdzeniem, że są z racji swego losu tzw. „przymusowi
Sonntagsjagery”, a to urzędnicy, profesorowie oficerowie itp., którzy mogą sport łowiecki
uprawiać tylko w niedziele i dnie świąteczne, gdyż w dniu powszednim są przy warsztacie
swej pracy. Dykasterje te polowały pod zaborem austriackim i to w szerokim bardzo zakresie,
jakkolwiek obowiązująca do 1927 r. ustawa austriacka zabraniała wszelkich polowań w dni
świąteczne i niedziele.
Faktem jest niezaprzeczonym, że są myśliwi, którzy ściśle trzymają się tradycji
niepolowania w niedziele i własne uroczyste święta – jakkolwiek ustawa tego nie nakazuje.
Wreszcie weźmy pod uwagę dobro naszego zwierzostanu, który jest znaczną gałęzią
gospodarki ojczystej i skarbem Narodu. Czyż mamy tej zwierzyny łownej tak dużo, żeby aż
pięćdziesiąt tysięcy zarejestrowanych myśliwych wychodziło w niedziele i święta na pola
i lasy i dobijało niekiedy ostatnich Mohikanów rodów zwierzęcych.
Uczy nas życie, że najwięcej krzywdy, największe jatki, mordowania i kaleczenia
zwierzyny, ma ją miejsce tylko w niedziele i święta, kiedy to „niedzielni myśliwi”, nie umiejący tak często odróżnić tarniny od jałowca, a zająca od kobiety w kartoflach – wypełniają
szczelnie podmiejskie pociągi i jadą na połów...
Jeżeli kiedyś, gdy zwierzyny było multum, nie polowano w święta i niedziele, to chyba
dziś gdy patrzymy na wymierające rody tak obfitej u nas przed latami zwierzyny – jest czas
najwyższy, by to, co kiedyś było pięknym zwyczajem, dziś stało się nakazem i ustawą.
Jeśli wilk, ryś, lis, czy kuna mordują szlachetną zwierzynę stale, każdego dnia, to
niech człowiek – ta wyższe istota – posiadająca rozum i sumienie, tym się różni od tych
krwiożerczych drapieżników, że przynajmniej w niedziele i święta da zwierzynie spokój
i wytchnienie, co się jej na leży zasłużenie, bo naprawdę poprzez wojnę światową i walki bolszewickie do dziś przechodzi ona „jak Dante za życia przez piekło”.
J. Wł. K.
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Wiersze kpt. Józefa W. Kobylańskiego
Z cyklu myśliwy

Słonka1

Polowanie

Dzień jasny mija, słonko już znika...
W godzinę księżyc wypłynie rogaty,
Pod krzakiem człowiek na kształt rozbójnika
Ze strzelbą stanął, jakby wszedł na czaty.
Już słychać z dala znajome chrapanie...!
Ciągniesz już słonko, ptaku ty mój luby!
O! Jakże krótkie szczęścia twego trwanie!
I jakże smętnie skończysz wnet swe śluby! ...
Człowiek pod krzakiem poruszył się chciwie,
Chwycił broń pewniej i przystąpił kroku,
Dwie lufy podniósł..., wzrok sprężył żarliwie,
Zmierzył i słonka... już na celnym oku
Wtem broń opuścił. Nie wiem co się stało,
Że stanął wryty jak posąg z kamienia,
Słonki nad jego głową ciągną śmiało
I w szczęściu nucą swe miłosne pienia.
Nagle się ocknął ów człowiek - myśliwy,
Rad, ze ptaszynie szczęście dalej świeci:
„Niech dalej ciągnie – pomyślał szczęśliwy, Wszak i ja ciągnę do domu i dzieci!”

Polowanie... jak to miło
Z dubeltówką wyjść na pola:
Tajemnice kryją lasy.
Niespodzianki kryje rola.
Łąki, bagna i moczary
Urok mają dla nemroda.
Krzaki nęcą go, szuwary,
Piaski lotne, czy też woda.
Człek się czuje jak ptak wolny,
Otoczony w krąg naturą,
On ją kocha i rozumie,
Ona jemu matką, córą.
On z niej żyje i gawędzi,
Każdy szelest jest mu znany.
Rozkosz życia tam jedynie,
Kędy łąki, lasy, łany!
Wokół ptactwo i zwierzyna.
Strzelasz wieczór, strzelasz z ranka,
Tu krzyżówka jak pierzyna...
A tam mała znów cyranka.

Demokratyzacja

Trąbki wileńskie 1932/1-2/4”
Padł absolutyzm, monarchów swawola,
Jakież to piękne... i jakież to śliczne...
Ludom przypadła gospodarzy rola,
Nastały bowiem dni demokratyczne,
W Polsce o królu nikt nawet nie marzy...
I myśleć o tym lud światły... się wzbrania”
Więc z jakiej racji myśliwy dziś darzy
Swego zwycięzcę: „Królem Polowania”,
Jam demokrata, wolność jest w narodzie...,
Wolno więc mały popełnić incydent;
Wołam – by zostać z duchem czasu w zgodzie „Niech polowania nam żyje prezydent!”
1

Rys. Andrzej Łepkowski

Rękopisy wierszy Słonka” i „Polowanie” w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.
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Marszałek Piłsudski w Twierdzy
„Głos Poleski” 1922/10/22 marca
A żołnierskie wierne serca
Biją jako dzwon.
W nasze niskie, skromne progi
Wstąpił dzisiaj „On.
Biją serca, uśmiech lata.
Szczęście nam się śni.
Żołnierzowi – szaraczkowi
Błyszczą w oczach łzy.
Toż „„On” przecie, Wódz kochany.
Wódz i Ojciec nasz,
Z nami dzielił twardą dolę,
Z nami trzymał straż.
„On” nas uczył Polskę kochać,
Kochać z całych sił,
Nam żołnierzom i Ojczyźnie
Wiernym zawsze był.
Hej Marszalku! Wodzu drogi,
Toż my dzieci Twe,
Póki życia w piersiach naszych
Nie opuścim Cię.
Żyj i pracuj długie lata,
Kochaj nadal nas!
My jak granit stać przy Tobie
Będziem wszyscy wraz.
Choćby inni Cię odbiegli,
Wśród fal losów złych,
My przy Tobie zawsze żywi,
Martwi u nóg Twych!

Poszła ode mnie...
„Rola” 1914/26/406

Przed miesiącem w mojej izbie,
Dzwonił głos jej słodko, śpiewnie,
Dzisiaj siedzę sam na przyzbie,
Zadumany tęsknąc, rzewnie,
Była droga i wyśniona,
A śliczniutka jak kalina,
Przycisnąłbym ją do łona,
Lecz – odeszła mnie jedyna.
Zwiędła jako kwiat bez rosy,
I odeszła cicho, skromnie,
Chcę iść za nią hen! w niebiosy,
Bo wiem, że nie wróci do mnie.

Życzenia złożone w hołdzie Józefowi Piłsudskiemu z okazji
imienin od żołnierzy Grupy Szkolnej 6 Armii WP, wysłane
z Jarosławia w marcu 1921 r. Za podbone wiersze i życzenia
otrzymywał J. Kobylański podziękowania, a 25 marca 1925
pochwałę od Adiutantury Generalnej Naczelnego Wodza.
Oryginał plakatu w CAW AP syg. 13293

Hej! nie wróci anioł złoty,
Ani słodko mi zaśpiewa,
Darmo krzewię kwiat tęsknoty,
Darmo oko łzy wylewa.
We śnie czasem ją zobaczę,
We śnie pocałują usta,
A na jawie skrycie płaczę,
A wraz ze mną izba pusta.
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6.2. Lata (1939-1946). Wypisy z dzienników obozowych
prowadzonych przez kpt. Józefa W. Kobylańskiego
6.2.1. „Wieczór Myśliwski” ku czci św. Huberta.
Oflag VI E Dorsten 3 XI 1941 (Organizacja)2

Strona tytułowa odrębnego dziennika obozowego J. W. Kobylańskiego pt. „Wieczór myśliwski” ku czci
św. Huberta. Zbiór CMJW w Łambinowicach – Opolu

21 IX 1941
Kpt. Rundowi dałem projekt Wieczoru Myśliwskiego: fanfary, słowo wstępne produkcje
chóru i orkiestry, deklamacja, melodeklamacja, recytacja humoru myśliwskiego. W tym
samym dniu, tj. 3 XI nastąpi otwarcie wystawy prac malarskich i graficznych o motywach
łowieckich. Afisz będzie też odpowiednio do wieczoru skonstruowany, a na scenie na czarnej
firance będzie głowa jelenia z krzyżem (malunek). Kpt Rund zaakceptował i obiecał dać też
swoją kompozycję.
12 IX 1941
O powyższym zameldowałem ppłk Śmidowiczowi, który również wyraził swoją zgodę na ten
wieczór. Rozmawiałem też z por. Korzeniowskim, ma już dwie pieśni gotowe, myśliwskie, a to
Żeleńskiego „Chór myśliwych” z opery „Goplana” i Gounoda „Zasadzka”. Mjr Jarzembiński
obiecał skomponować marsz myśliwski.
23 IX 1941
Napisałem do żony list następującej treści: „Wyciągnij z dubletów, tj. zbędne moje broszury
po jednym egzemplarzu, a to: 1) Humor i łacina myśliwska, 2) Łowiectwo polskie odbitka
z Encyklopedii Ultima Thule, 3) Zwierzyniec w Katowicach, 4) Małopolskie Tow. Łowieckie,
Fragment pamiętnika dotyczący „Wieczoru…”, pisany był przez Kobylańskiego w oddzielnym
zeszycie. Pisownia oryginalna. CMJW, zbiór Józefa Władysława Kobylańskiego, sygn. 60.
2

105
5) Język łowiecki chlubą narodu (w pomarańczowej aktówce). 6) Z dubletów Łowca
Polskiego pojedyncze hubertowskie numery z 3 XI z tych lat, które są w dubletach, a w których egzemplarzach są moje artykuły. W dubletach w łazience wyciągnij polską broszurę kredową o łowiectwie polskim (z wystawy berlińskiej), Noc strzelców w Anatolii, Ze strzelbą
na ramieniu, Z łowisk wielkopolskich. Drobiazgi te zanieś do YMCA (Biblioteka jeńca polskiego), ul. Konopnickiej 6 i proś, ażeby mi je wysłano zaraz, bowiem odbyłby się tu wieczór
myśliwski, o ileby te rzeczy rychło nadeszły.
24 IX 1941
dr Poźniak opracował już pieśni „Siedzi sobie zając pod miedzą”, inną piosenkę komponuje.
Kpt. Salzmann opracowuje skecz myśliwski, na podstawie materiału, który mu dałem. – Kpt.
Sałatko niczego nie narysuje z braku… czasu. – Kpt. Jędrzejasz zdecydowany jest zrobić
okrągłą rzeźbę jelenia, lecz gdzie i jak ją przechować - możliwe, że inną rzecz zrobi.
25 IX 1941
Pdch. Zadorecki dostał rysunek do skopiowania. Napisałem do żony kartkę: „W ślad za listem
i kartką daj do YMCA. Z dubletów kalendarzyk kieszonkowy Łowca Polskiego, w którym
są nuty sygnałów myśliwskich przez Czampego, gdyby kalendarzyka nie było w dubletach,
to niech Krysiunia odpisze z egzemplarza zainwentaryzowanego. Cieszyć się będę, gdy ten
Wieczór myśliwski dojdzie do skutku 3 XI.” Wśród wotów znajdujących się przy ołtarzu,
przywiezionym tu z Rumunii, znalazł się też żeton za bieg św. Huberta, wypożyczył mi go
ks. Ziółkowski, a por. Chrapkiewicz wziął go do skopiowania, pod tą kopią będzie napis:
»Żeton ten wybity na pamiątkę biegu św. Huberta, zorganizowanego 3 XI 1937 przez Szkołę
Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu, ofiarował jeden z internowanych polskich
oficerów w Porabii (Rumunia) jako votum do ołtarza polowego, namalowanego w formie
tryptyku przez kpt. Szuligę.« Lorenz Kaz., kpt. wysłał kartkę do domu po kalendarzyk myśliwski z sygnałami myśliwskimi.
26 X 1941
Obiecali dać swe prace: ppor. Galen Artur, mjr Szczepański Stanisław, ppłk Tad. Fonferko, ten
ostatni prosił o pisma ilustrowane łowieckie do przeglądu.
27 IX 1941
Kpt. Tetamandi ma gotowe dwa widoczki lasu i obiecał dać je na wystawę. Kpt Grudziński
obiecał dorobić rysunek do swego wiersza o św. Hubercie. Kpt. Blaschke sławny wiolonczelista
oświadczył mi, że nie ma żadnego utworu myśliwskiego na wiolonczelę. Obiecał akwarelę
myśliwską kpt. Tomasz Kowalski. Kpt. Solecki odrysuje z pamięci odznakę Wojskowego
Klubu Myśliwskiego. Kpt. Drybczyński odmówił, mając urazę do mjra Jarosławskiego.
Płk Kostecki obiecał dać rysunek odznaki Siedleckiego Tow. Łowieckiego. Kpt. Lorenz
pożyczył mi kartę łowiecką, na której znajduje się wizerunek św. Huberta. Kpt. Janicki
pożyczył mi legitymację Polskiego Związku Łowieckiego, celem odrysowania z niej odznaki
tego związku. Ppor. Kotala obiecał mi narysować ekslibris myśliwski. Pożyczyłem do inż.
Durowicza książkę „Spüren und Fährten”.
28 IX 1941
Dałem mjr. J. Kisielewskiemu do przeglądnięcia różne ryciny myśliwskie. Por. Chrapkiewicz
odrysowuje św. Huberta z karty łowieckiej. Por. Michalickiemu dałem wzór kaczki dzikiej na
wodzie – ma zrobić mi ekslibris. Dałem płk. Fonferkowi ilustrowane pisma myśliwskie. Por.
Chrapkiewicz wykonał żeton św. Huberta za biegi.

106
29 IX 1941
Kpt. Nawrocki obiecał „coś” namalować. Ppor. Suchodolski obiecał również. Ppor. Trzmiel
dostał wzór karmnika dla sarn. Mjr Zawistowski obiecał też wziąć udział w wystawie obrazów
o motywach myśliwskich. Ppor. Starzewski wprawdzie usprawiedliwia się lecz zrobi dyplom
łowiecki.
30 IX 1941
Kpt. Kowalski i ppor. Galen otrzymali ode mnie papier rysunkowy. Dałem ilustracje mjr.
Kisielewskiemu. Dwie kartki z ilustracjami otrzymał ppor. Łukasiewicz, który rzeźbi w kości.
Mjr Sidorowicz niczego nie skomponuje, gdyż – jak twierdzi – Rund jego pracy nie przyjmie.
– Kpt. Płochocki otrzymał dwie kartki z ilustracjami. Mjr Jarecki obiecał, że namaluje
odpowiedni motyw łowiecki.
1 X 1941
Kpt. Jędrzejasza rzeźbi żubra z propagandowego plakatu „Białowieża”. Mjr Syrowatka
obiecał dać swoją nową rzecz, oraz z zapasu motywy leśne. – Gen. Waraksiewicz namaluje
polowanie par force. Pchr. Czyżyk, początkujący malarz, wziął ode mnie kolorową główkę
rogacza do skopiowania.
2 X 1941
Mjr Jarosławski obiecał dać na wystawę gotowe swe prace oraz narysować specjalnie - rzecz
nową. Ppor. Łukasiewicz dostał rysunki anonsów myśliwskich. Jędrzejasz wyrzeźbił pięknego
żubra i zrobił dwa odlewy gipsowe.
3 X 1941
Kpt Płochocki i kpt Kowalski po jednym wykończonym rysunku. Kpt. Jędrzejasz zrobił
trzeci odlew żubra. Przy tych odlewach asystowałem mu jako uczeń pomocnik. Płk
Krzyżanowskiemu dałem ryciny myśliwskie jako materiał informacyjny.
4 X 1941
Kpt Wądołkowski obiecał dać obrazek myśliwski. Odbyło się zebranie (7 X) pod
przewodnictwem ppłk Śmidowicza, obecni: ppłk Łazar, kpt. Rund, kpt. Bronisław Bubwicki,
por. Jan Korzeniowski i kpt. Deskur; układano program imprez. Uchwalono urządzić 3 XI
(poniedziałek) Wieczór ku czci św. Huberta o następującym programie w ogólnych zarysach:
1) sygnał myśliwski „rozpoczęcie łowów”, gdy Gen. Berbecki wejdzie na salę. 2) Słowo Wł.
Kobylańskiego. 3) Chór, 4) Melodeklamacja, 5) Orkiestra. Część II. 6) Chór, 7) Recytacja
humoru myśliwskiego, 8) Deklamacja, 9) Jarzębińskiego marsz myśliwski „Z pod sztandaru
św. Huberta”, poświęconego kpt. Kobylańskiemu. W tym samym dniu nastąpi otwarcie
wystawy obrazów myśliwskich.
5 X 1941
Płk Szafran zdecydował się coś namalować, sam zgłosi się po rysunki pomocnicze. Ppor.
Kajanek przyrzekł gotowość wykonania ewent. potrzebnych napisów, rysuje też żeton Pol.
Zw. Łow. oraz Wojsk. Tow. Łowieckiego. Kpt. Goliński wziął ryciny do rysowania. Por.
Lewik opracuje wiersz do deklamacji. Ppłk. Reklewski wyraził gotowość wygłoszenia
melodeklamacji. Mjr Kałuski nie czuje się na siłach, by dać odpowiedni rysunek. 6 X 1941
Płochocki kpt otrzymał ode mnie 1 egzemplarz Wild ünd Hund.
7 X 1941
Ppłk. Sękara dał obraz, mjr Wądołkowski dał obraz, ppor. Trzmiel dał obraz żubra.

107

Grafika S. Nawrockiego „Żubr” przedstawiająca rzeźbę kpt. L. Jędrzejasza. Zbiór Leszka Szewczyka

Dorsten 13.10.1941 r., kpt. Teofil Szuliga. „Tokujący głuszec”, wg Krawczyńskiego.
Zbiór MŁiJ w Warszawie
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Dostarczyłem gen. Waraksiewiczowi 19 egzemplarzy „Mój Pies” od ppłk. Błockiego celem
wybrania psa do obrazu „Polowanie z psami”.
8 X 1941
Mjr Dombrowski jeszcze 3 bm. odmówił mnie kategorycznie swej współpracy, gdyż „oficjalnie nie występuje”. - Mjr Ludwig obiecał zasilić wystawę. Płochocki wziął ode mnie
ilustrowaną czytankę przyrodniczą B. Dyakowskiego jeszcze 4 bm., tego też dnia ppłk Sękara
obiecał „zrobić” nowy obrazek, a mjr Kisielewski „dał” zająca za którego zapłaciłem 5 zł,
przy zastosowaniu zniżki. Ppor. Lewika3 prosiłem ponownie o czynny udział w „Wieczorze
myśliwskim”, obiecał dać poezję własną. Kpt. Jędrzejasz wyrzeźbił kozicę; na niedźwiedzia
zabrakło mu gipsu, obrazki do tych rzeźb dostał ode mnie. Ppor. Kupczak dostał ode mnie
rysunki i za 11⁄2 godziny przyniósł trzy gotowe obrazki; ten to „zrobił” w iście rekordowym
czasie, jak geniusz… jaki. Kpt. Merka przyrzekł narysować obraz Diany.
9 X 1941
Zamówiłem przez kantynę (por. Wątkowski) 50 m. zielonego pakunkowego papieru, na
którym będę umieszczone obrazy wystawy myśliwskiej w dniu 3 XI br., ponadto zamówiłem
pudełko kleju roślinnego i 200 sztuk „kącików” (Foto – ecken), by w nich umieścić obrazy.
Ppłk Sękara dał obraz.
10 X 1941
Jeszcze raz prosiłem mjr Jareckiego, by namalował obraz, znów przyrzekł. – Wiele rysunków
robi kpt. Płochocki, ten chyba będzie miał najwięcej prac. Pch. Zadorecki otrzymał ode mnie
zeszyt Wild ū. Hund. Przeglądałem u mjr. Dzierżyńskiego jego książki myśliwskie, Dziezelsa
„Niederjagd” wypożyczył Płochckiemu. Ppor. Konopczyński narysuje kozicę, ppor. Modes
ma książkę ilustrowaną o kozicy (niemiecka), lecz nie wyda jej ze swej sali.
11 X 1941
Gen. Waraksiewicz namalował pastelę konia z jeźdźcem i dwoma psami na smyczy, krajobraz
do tego ma mu dorobić ppor. Kotala. – Uzgodniłem z ppor. Kajańskim wygląd dwóch żetonów
oraz dałem teksty pod żeton PZŁ i W.T.Ł. Mjr Świder wziął bardzo chętnie ilustracje ode mnie
i będzie malował.
12 X 1941
Ppłk. Sękara dał „sarny”. Ppłk Szafran wziął ilustracje (Krawczyńskiego) i będzie pracował,
przy tem wypowiedział się, że mam zasługi, gdyż pobudzam do pracy i twórczości w kierunku
myśliwskim. Mjr Świder zwrócił rysunki, zatrzymuje potrzebne do pracy.
13 X 1941
Szuliga T. kpt. oddał wykonane dwa obrazki: cietrzew ołówkiem i głuszec węglem, gdy ten
ostatni chciałem zafiksować, wówczas ppor. Suchodolski orzekł, że węgiel jest „sknocony”
i na taki obrazek szkoda drogiej fuksatywy. – Ja ukończyłem pisanie „Słowa wstępnego”
z grubsza.
14 X 1941
kpt. Łempicki otrzymał „kaczki” z Krawczyńskiego. Płochocki narysuje paśniki tuszem.
Meldowałem ppłk Śmidowiczowi, że por. Nowierski robi witraż myśliwski i do tego
3
Włodzimierz Lewik (1905 – 1962), poeta, krytyk literacki, znany tłumacz literatury angielskiej,
francuskiej, niemieckiej i rumuńskiej. W oflagach angażował się w przygotowywanie sztuk teatralnych.
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potrzebuje żarówkę na scenie. Gdzie ta żarówka ma być na scenie informowałem o tem ppor.
inż. Deskura, który zaprojektował oświetlenie sceny. - Chorąży Czyżyk wymalował główkę
kozła akwarelą.
15 X 1941
Wygładziłem „Słowo wstępne” na 3 XI Kpt. Goliński oddał akwarelę „Przyjazd po dzika”.
Pchor. Zadorecki dał „Sarny w biegu” ołówkiem.
16 X 1941
Dałem kpt. Płochockiemu mój piękny karton do rysunków tuszem. – Jędrzejaszowi dałem
czytankę, gdzie jest rysunek niedźwiedzia. Kpt. Iżyłowski wziął rysunki z Krawczyńskiego.
Ppłk Sękara oddał główkę sarny robioną węglem. Ppor. Starczewski dał akwarelę „Kaczki”.
17 X 1941
Kpt. Nawrocki dał akwarelę „Dzik”. Kpt. Iżyłowski dał akwarelę „Zając przy księżycu”.
– Ppor. Konopczyński dał rysunek ołówkiem „Kozica”. Gen. Waraksiewicz wspólnie z Kotalą narysował „Wyjazd konno z chartami”. Kotala dorobił dworek i park w szacie jesiennej
– całość pastelą. Dostałem ataku kamieni nerkowych i jestem w izbie chorych, prosząc Boga,
bym stąd wyszedł jak najprędzej i mógł zorganizować ten „Wieczór św. Huberta”.18 X 1941
Izba chorych. Zacząłem pisać „Humor myśliwski”, gdyż książki oddane przez żonę 2 X do
YMCA w Warszawie, by mi je wysłano – nie nadeszły dotąd. Był u mnie Galen i pokazał swą
oryginalną akwarelę „Ołtarz św. Huberta”, a przy tym podał mi myśl namalowania afisza na
wystawę obrazów, zgodziłem się z miejsca i z podziękowaniem i omówiłem z nim szczegóły,
poczciwy ten człowiek, pełen etyki i dobrej woli maluje farbami, które nabył za 50f razem
z blaszanym pudełkiem.
19 XI 1941
W dalszym ciągu piszę „Humor myśliwski”, z trudem jednak, gdyż pamięć mocno zawodzi,

Dorsten 1941. „Przyjazd po dzika”, rys. kpt. Stanisława Golińskiego. Łowiec Polski nr 21, 1976
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i nie tylko u mnie, ale u wszystkich. Był u mnie w Izbie Chorych ppor. Łukasiewicz, który
ma już gotową rzecz jedną, rzeźbioną w kości, oryginalną, a dwie ma jeszcze wyrzeźbić
o ile dostanie odpowiednią kość. Chcąc pomóc ppor. Łukasiewiczowi w otrzymaniu dłutek
do rzeźby, napisałem mu następujące podanie do niemieckiej Komendy – jeszcze 1 X: Herr
Lagerkommandant! Ich bitte höflicht Mir einige kleine Messer zum Schnitzen (Stemeisen) aus
dem Magazin amsborgen zum wollen. Solten diese Werkzeuge nicht inehr worhander, sein bitte
ich um die zewilligung solche kaufen zu kömmen. – Ich verfertige aus knochen verschiedene
klaine geganstände (Reliefbilder) und zu dieser. Arbeit ist mjr das obige Werkzeng
unentberklicht. Die ausgabe der notwendigen Werkzenge gibtmir die Möglichkeit mich in
meinen Handwerk auszubilden. Na to pismo Komenda niem. wezwała ppor. Łukasiewicza,
on wybrał potrzebne narzędzia, lecz dotąd mu ich nie wydano. Jutro ma iść ponownie
z Kampagnieführerem i prosić o wydanie tych przyborów. Na prośbę moją przekazaną przez
ppor. Łukasiewicza, wyszedł do mnie dr ppor. Włodz. Lewik da on na „Wieczór” »Opowieść
o królojanowym zegarze« tryptyk myśliwski - wygłosi sam jako autor; poruszaliśmy jednocześnie ewentualną muzykę do towarzyszenia tej deklamacji i zilustrowania jej na rysunku.
W tej sprawie dr Lewik porozumie się z kpt. Rundem i ppor. Kotalą. Był u mnie pchr. Czyżyk,
który oświadczył, że namaluje głowę kozła. Mjr Jarzębiński prosi by jego marsz myśliwski
był grany na wystawie obrazów myśl. Porucznik Kajanek oddał dwa wykończone rysunki
– napisy.
20 X 1941
Jeszcze 17 bm. dałem Nowierskiemu do zrobienia myśliwskiego witraża akwarelę „św.
Hubert” Kotali i ryczącego jelenia – ołówek Szuligi. Mjr Ludwig wziął do pomocy „Daniele”,
a mjr Jarecki „głowę psa” – oba rysunki z „Wild ünd Hund”.- Dałem Kotali do przejrzenia
wszystkie posiadane rysunki z pism myśliwskich i „Tygodnika Ilustrowanego”.
21 X 1941
Zdecydowałem oddać urządzenie wystawy obrazów drugiej osobie, by przy nawale mej
pracy, pozbyć się bodaj tego ciężaru. Tu natrafiłem na duże trudności, nikt nie chciał się

Dorsten 1941. „Sarny w biegu”, rys. Franciszka Zadoreckiego. Zbiór Leszka Szewczyka
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zgodzić na wzięcie na siebie odpowiedzialności za urządzenie tej wystawy, orientując się na
niezwykle nikłe możliwości – jakie są naszym udziałem w dzisiejszych jenieckich warunkach.
I tak: odmówił ppłk Sękara jako niefachowiec, mjr Syrowataka obiecał tylko pomoc, lecz
kierownictwa nie obejmie, odmówił też mjr Jarecki oraz gen. Waraksiewicz, który zdeklarował
wszelką pomoc, odstąpił nawet miejsce w swym pokoju na deponowanie obrazów, ale
odpowiedzialności nie wziął, zasłaniając się swoją szarżą, któraby mogła drażnić niektórych,
że urządza generał; ten bodaj mi jedynie przemówił do przekonania – mówił szczerze i miał

Dorsten 1941. Kpt. Stanisław Nawrocki „Dzik”, wg szkicu niemieckiego. Zbiór MŁiJ w Warszawie

Dorsten, 1941 r. Rtm. Włodzimierz Łempicki „Dzika kaczka”, Łowiec Polski, nr 21, 1976 r.
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świętą rację. – Mjr Szczepański wziął na wzór rysunek jelenia. Mjr Wądołokowski wykona
okładkę do marsza myśliwskiego mjra Jarzębińskiego. Na scenie nie ma elektryczności, a jest
ona konieczna, tym więcej, że jest w projekcie witraż myśliwski - oczekuję niecierpliwie 50
m papieru zamówionego przez kantynę obozową. Dałem Nowierskiemu humor myśliwski do
przejrzenia – gdyż ma go wygłosić.

Strona tytułowa rękopisu opracowania „Humor i łacina myśliwska” do odczytania na wieczorze ku czci
św. Huberta w oflagu VIE Dorsten. Zbiór Leszka Szewczyka

22 X 1941
W dalszym ciągu nie zdecydowali się urządzić wystawę mjr Ludwik, mjr Jarosławski,
ppor. Kotala, kpt. Płochocki i płk Fonferko, nikt nie chciał wziąć na swe barki tego ciężaru.
Mjr Wądołkowski dał 3 obrazy „Polesie”. Mjr Dubrawski w tej całej imprezie nie weźmie
udziału, gdyż jest w żałobie po śp. Ojcu, a prosiłem majora o deklamację i rysunek na
wystawę, poza tym tłumaczył się, że jest rozgoryczony od wystawy malarskiej w Tărgovište.
Por. Korzeniowski dał mi teksty jesieni „Zasadzka” Gounoda, „Hej, hej do kniej”, „Chór
myśliwych opery Goplana” i „Siedzi sobie zając pod miedzą” Hausmana. Ppłk Szafran i mjr
Jarecki wzięli materiał rysunkowy do przejrzenia – i słusznie, bo trudno ludziom, którzy nigdy
nie byli myśliwymi – malować, czy rysować sceny myśliwskie. Założeniem zaś moim jest
uprosić wszystkich zdolnych do dania na wystawę choćby jednego obrazu. Ustaliłem wspólnie
z kapitanem Rundem i por. Korzeniowskim następujący program „Wieczoru myśliwskiego”
ku czci św. Huberta, Patrona polskich myśliwych:
Cz. I
1. Sygnały myśliwskie: Rozpoczęcie łowów i Ruszenie naganki – odegrane na waltorniach
w chwili gdy wejdzie do sali gen. Berbecki,
2) Moje słowo wstępne,
3) Chór:
a) Żeleńskiego: „Chór myśliwych” z opery Gounoda,
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b) Hausman „Siedzi sobie zając.
4) ppor. dr Włodzimierz Lewik „Opowieść o królojanowym zegarze”, tryptyk myśliwski
wygłosi autor.
5) Orkiestra: Demersseman „Uroczystość w Aranjuez” (wstęp, bolero, polowanie, finał).
Solo skrzypcowe odegra kpt. Józef Pyka.
Cz. II
6) Chór:
a) Hej, hej do kniej,
b) Gounod „Zasadzka”.
7) Kpt. Włodzimierz Grudziński „Ballada o św. Hubercie”, melorecytacja, wygłosi ppłk dr
Roman Reklewski, przy fortepianie pchr. dr Włodzimierz Poźniak.
8) Moniuszko: Hrabina – pieśni myśliwskie chorążego, odśpiewa przy akompaniamencie
orkiestry por. Zenon Dobrowolski (bas).
9) Humor i łacina myśliwska, odczyta ppor Jan Nowierski.
10) Mjr Franc. Jarzębiński „Spod sztandaru św. Huberta” Marsz myśliwski poświęcony
kapitanowi J.Wł. Kobylańskiemu.
W przeddzień „Wieczoru” będzie otwarta wystaw malarstwa i rzeźbiarstwa myśliwskiego.
Kpt. Rund niczego nie skomponował, choć obiecywał, nie miał nastroju – mając kłopot
w utrzymaniu orkiestry.
23 X 1941
Ciągła bieganina, trudno mi znaleźć człowieka, któryby odważył się urządzić w świetlicy
wystawę obrazów – dopiero z trudem zgodził się kpt. Stan. Płochocki, gdy mu oświadczyłem, że
osobiście będę mu pomocny. Mjr Józef Jarecki oświadczył, że nie jest w stanie dać na wystawę
odpowiednią swoją pracę. Za poradą gen. Waraksiewicza byłem u mjra Jarosławskiego,
prosząc go o zebranie „sądu malarskiego” któryby przejrzał eksponaty wystawowe i był
ciałem doradczym przy rozmieszczaniu eksponatów. – por. Jan Kajanek wykonał na obrazie
trzech paśników (Stan. Płochockiego) piękny napis pt. „Gospodarka racjonalna”. Por. Bourdon
przepisywał dla Rady Niemieckiej humor myśliwski, wiersze Lewika i Grudzińskiego. Ppor.
Łukasiewicz daje jedną rzeźbę z kości na wystawę. Gen. Waraksiewicz dał pastel (głowę
charta). Wieczorem nie gram w bridża, tylko „robię św. Huberta”. Przepisywałem słowa pieśni
chóru i wiersze – deklamacje, by je wywiesić na tablicy celem poprzedniego zaznajomienia się
z nimi publiczności. W programie nastąpiła nieprzewidziana zmiana. Por. Dobrowolskiemu
zmarł ojciec więc nie będzie śpiewał „Hrabiny” Moniuszki. W miejsce to odegra orkiestra:
Delibes. Scena polowania z baletu Delibesa „Sylwia”.
24 X 1941
Przygotowałem prośbę z programem „Wieczoru myśliwskiego”4 którą ppłk Śmidowicz
zaniósł do Starszego Obozu celem wręczenia go Radzie Niemieckiej, by uzyskać zezwolenie
na urządzenie tego „Wieczoru”, poza tą zasadniczą prośbą o zgodę prosiłem St. Obozu o wyjednanie u Niemców 1) zezwolenia na trzymanie światła w świetlicy z soboty na niedzielę
(1XI – 2 XI), do godziny 2 rano, celem urządzenia wystawy obrazów. 2) Zezwolenie
na pozostanie moje w świetlicy po apelu celem urządzenia wieczoru z 1 na 2 listopada
wystawy obrazów. 3) Z uwagi, że „Wieczór myśliwski” odbędzie się w dzień powszedni,
4
Ostateczny program podany na plakacie różni się nieco od zapisanego w pamiętniku, ponieważ
prace organizacyjne przy organizacji „Wieczoru...” trwały do ostatniej chwili.
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tj. w poniedziałek 3 listopada o godzinie trzeciej potrzeba jest zezwolenia na wydanie prowiantu przed południem, a herbaty o godzinie 14. 4) Zapewnienia światła w świetlicy już
o godzinie 14.30, gdyż „Wieczór myśliwski” ma się odbyć przy wszystkich zaciemnionych
oknach. 5) Usunięcia braku instalacji elektrycznej na scenie niezbędnej do przeprowadzenia
„Wieczoru”. Zamiast Nowierskiego odczyta humor ppor. Kaz. Romanowicz. Otrzymałem 26
broszur myśliwskich wysłanych mi przez żonę za pośrednictwa YMCA warszawskiej.
25 X 1941
Gen. Waraksiewicz obiecał dać sygnał myśliwski „Rozpoczęcie polowania”, miał on podać

Dorsten 1941. „Głowa charta”, akwarela gen. M. Waraksiewicza. Po prawej „Zając przy księżycu”,
akwarela H. Iżyłowskiego. Zbiór Leszka Szewczyka

te tony Rundowi, a ten przenieść je na papier, obecnie gdy wśród wczorajszych broszur
otrzymałem Kalendarz Myśliwski Łowca Polskiego ze sygnałami, sprawa ta jest gotową.
Za poradą Śmidowicza zamiast odczytania humoru przez Romanowicza wypowie go major
Bazali. Przetrawiłem już trzy strony słowa wstępnego uczę się w zimnym baraku, w którym
jest skład sienników i łóżek, zimne, ale jedyne spokojne miejsce.
26 X 1941
Radzie Niemieckiej, wraz z programem „Wieczoru”, podałem też następujące punkty
przemówienia mego: 1) Początki łowiectwa, 2) Bogactwo lasów i zwierzyny, 3) Dawne
łowy, 4) Dawne zwierzyńce, 5) Urzędy i funkcje łowieckie, 6) Prawo łowieckie, 7) Ustawa
łowiecka, 8) Myśliwy hodowca, 9) Łowiectwo bogactwem narodu, 10) Literatura łowiecka,
11) Malarstwo łowieckie, 12) Polski Związek Łowiecki. Wystawa obrazów i rysunków
myśliwskich: objąłem sam jej urządzenie w dniu 1 XI wieczorem – należy zdjąć wiszące
obecnie w świetlicy obrazy różnej treści, a ramki z nich wykorzystać na myśliwskie eksponaty.
W ogóle należy zmobilizować wszystkie ramki (szyby widziałem u kierownika świetlicy),
przygotować haczyki do ramek oraz gwoździki i świderek do robienia dziur w azbestowej
ścianie na gwoździki, na których wisieć będą oprawione obrazy, reszta rysunków będzie bez
ramek naklejona lub wkładana w nacięcia na zielonym pakunkowym papierze. 50 metrów tego
papieru zamówiłem jeszcze 10 bm. Przez kapitana Adama Dywora, codziennie dopytuję się
o ten papier, o ile nie nadejdzie mam obiecane dostarczenie mi go z paczkowni, tam bowiem
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mają go do pakowania paczek wysyłanych do rodzin. Brak tego papieru kosztuje mnie sporo
nerwów. Klej obiecał mi dostarczyć ppor. Pitułko, gospodarz naszej sceny, a raczej estrady.
Jerkis (Jerzy Kisielewski) dał drugi obraz. Majorowi Bazalemu wręczyłem moją broszurę
„Humor i łacina myśliwska”. Zaproponowałem, by na ten wieczór cena biletów była zniżona,
a to z uwagi na propagandowy charakter wieczoru. Z kpt. Płochockim ustaliłem miejsce na
ścianach świetlicy na wystawę, ppor. Pitułko obiecał dać ze sceny 6 kulisów ruchomych na
obrazy, rzecz bardzo praktyczna, gdyż można je będzie umieścić w różnych wolnych kątach
świetlicy, inż ppłk Dudryk poleci usunąć ze ściany klubu szachistów - również z ppłk.
Boskiem, jako kierownikiem świetlicy uzgodniłem całokształt potrzeb wystawy.
Ppor. Galen zgodził się namalować afisz wystawy obrazów, tekst wystawy dałem mu następujący: „W niedzielę, dnia 2 listopada 1941, w przeddzień św. Huberta, Patrona polskich
myśliwych, otwarta będzie w świetlicy w Oflagu VI E w Dorsten na Westfalen wystawa rzeźby
i obrazów o tematach myśliwskich. Wystawione będą rzeźby kpt. Jędrzejasza Leona i ppor.
Łukasiewicza Mieczysława oraz prace następujących malarzy, grafików i rysowników:
1. por. Chrapkiewicz Józef
2. pchr. Czyżek5 Jerzy
3. płk Fonferko Tadeusz
4. ppor. Galen Artur
5. kpt. Goliński Stanisław
6. kpt. Iżyłowski Henryk
7. mjr Jarecki Józef
8. mjr Jarosławski Leopold
9. por. Kajanek Jan
10. mjr Kisielewski Jerzy (Jerkis)
11. ppor. Kopczyński Franciszek
12. ppor. Kotala - Drawicz Stanisław
13. kpt. Kowalski Tomasz
14. płk. Krzyżanowski Bolesław
15. ppor. Kupczak Jan
16. mjr Ludwig Karol
17. rtm. Łempicki Włodzimierz
18. kpt. Merka Kazimierz

19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

por. Michalicki Stanisław
kpt. Nawrocki Stanisław
kpt. Płochocki Stanisław
ppłk. Sękara Franciszek
Ryo Bolesław (mjr Syrowatka Bolesław)
ppor. Starczewski Aleksander
ppor. Suchodolski Zbigniew
płk. Szafran Wojciech
mjr Szczepański Stanisław
kpt. Szuliga Teofil
mjr. Świder Ludwik
por. Trzmiel Stanisław
gen.Waraszkiewicz Mikołaj
mjr. Wądołkowski Jerzy
pchr. Zadorecki Franciszek
mjr Zawistowski Józef
mjr Dubrawski Adolf
kpt. Tettamandi Witold

Uwaga: Dnia 3 XI odbędzie się „Wieczór Myśliwski”.
27 X 1941
Kapelmistrzowi ppor. Rundowi dałem Lewika wiersz o „Królojanowym zegarze” celem
dorobienia ewentualnej muzyki wyraził się jednak sceptycznie o tej mojej propozycji, a to
znowu za niezwykle krótki czas, jaki pozostał do „Wieczoru Myśliwskiego” a poważne
opracowanie wymaga przemyślenia, a to zjada czas, niestety. Treści wiersza nie mogłem żądać
prędzej, gdyż dr Lewik nie dawał mi go, jakkolwiek przynaglałem autora. Mjr Zawistowski
5
Nazwiska niektórych oficerów – autorów obrazów różnią się nieznacznie w różnych częściach
pamiętnika, np. Czyżek - Czyżyk, Iżykowski – Iżyłowski, Kupczak – Kupczyk, Ludwik – Ludwig.
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dał mi żubra robionego węglem z rzeźby kpt. Jędrzejasza, zaś kpt. Tettamandi jelenia
robionego tuszem. Uzgodniłem z por. Chrapkiewiczem podpis pod rysunkiem św. Hubert,
którego wykonał mi z polskiej karty łowieckiej. Ppor. Pitułko obiecał mi dostarczyć kleju.
Znów prosiłem ppor. Brodę, żeby naciskał w Komendzie niemieckiej o za-prowadzenie
elektryczności na scenie.
28 X 1941
W naszej introligatorni otrzymałem od majora Zdziechowicza duży biały karton, który oddałem
ppor. Nowierskiemu, celem wymalowania plakatu, zapowiadającego „Wieczór myśliwski”.
W „malarii” zaś zaszedł niespodziewany wypadek; skutkiem nieostrożności jednego majora
PP odbito głowę kozicy wyrzeźbionej w gipsie przez kpt. Jędrzejasza – mistrz jednak obiecał
doprawić tę głowę. Dałem ppor. Nowierskiemu różne rysunki myśliwskie, by mógł wybrać
motywy do plakatu, który robić będzie w Komendzie Niemieckiej, gdy tu nigdzie miejsca nie
ma, a w opuszczonym baraku za kaplicą – zimno, że palce kostnieją - prosiłem go też, by – gdy
czas będzie – wykonał bodaj 10 programów, któryby mogli chętni nabyć na pamiątkę po 1 Rm.
Kpt Battek obiecał dostarczyć mi młotka i świdra do wiercenia dziur w azbeście, by wieszać
obrazy – pożyczenie także nie jest łatwe, gdyż narzędzia są policzone i oddaje je się za dnia o
godz. 17 do Komendy Niem., w tej sprawie musi więc Battek uzyskać zgodę Niemców.
29 X 1941
Doniósł mi dziś ppor. Nowierski, że karton na afisz, który mu wczoraj dałem rozłożył na łóżku,
a kolega śpiący na piętrze tej pryczy, wyłażąc na górę stanął na karton i połamał go – musiałem
więc znów pędzić do introligatorni i prosić o wymianę tego kartonu. Por. Chrapkiewicz oddał
mi gotowy rysunek św. Huberta z karty łowieckiej, którą - jako pożyczoną – oddałem inż.
ppor. Mice. Michalicki dał na wystawę drobną akwarelkę, ppor. Galen dał afisz wystawowy.
Przyniosłem wraz z Pitułką belki i deski spoza drutów, ze składu niemieckiego, potrzebne
dla estrady. Oświadczono mi że elektrycznego oświetlenia nie będzie na scenie – odpadną
więc projektowane lampiony ze zwierzętami łownymi oraz duży witraż, przedstawiający
głowę jelenia z krzyżem, który miał wisieć na środkowej ścianie estrady. Ponieważ dotąd
nie mam szpilek, zwróciłem się do starszych sal, baraku II, by w salach swoich zaapelowali,
wystarczyłoby, gdyby każdy dał po dwie szpilki do ew. zwrotu. Por. Trzmiel dał 4 rysunki
piórkowe. Kpt. Henryk Modzelewski wypożyczył mi stalowy (zwijany) metr, potrzebny do
mierzenia przy urządzaniu wystawy obrazów. Rozmawiałem z Kompagnieführerem, który
zgodził się, by kapitan Battek wypożyczył mi młotek i świder. Poprosiłem por. Galena, by pod
swój afisz wystawowy dał białe pas partu. Z malarni i warsztatów ściągnąłem ramki oraz szyby
ze świetlicy, potrzebne do obrazów, szkło sam myłem i dopasowywałem do ram, w czym był
mi pomocny kpt. Franc. Dybczak mając rodzaj diamentu do przecinania szkła, ponadto sam
pociąłem pozbieraną tekturę do ram. Pitułko obiecał mi solennie swą pomoc przy urządzaniu
wystawy i Wieczorze Myśliwskim, obiecując dać do dyspozycji (na obrazy) kulisy boczne
(wolne) klej i gwoździki. Pytałem kpt. Runda w sprawie sygnałów, odpowiedział, że grane one
będą na trzech waltorniach. Sam ze swoich rupieci przygotowałem (w rezerwie) gwoździki
i pluskiewki, o wszystko przecież trudno jak spod kamienia, jak za drutami, przezwyciężyć
trzeba piętrzące się stale, jakby na udry idące przeciwności. Oddałem ramki pułk. Fonferkowi,
por. Chrapkiewiczowi, Nawrockiemu (pożyczył mnie swoją ramkę) i ppor. Łukasiewiczowi
na jego rzeźbę z kości. Zieleń na ubranie sali i estrady obiecali przynieść spoza drutów leśnicy
Wiech i Gajewski. Kapitan Kaz. Lorenz obiecał swoją pomoc przy urządzaniu wystawy.
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30 X 1941
Nareszcie otrzymałem 500 szpilek zamówionych przez kapitana Dywora, drogą przez kantynę,
zapłaciłem 50 f. Do tych przeróżnych moich kłopotów dołączył się jeszcze jeden, najmniej
spodziewany, oto biegając wokół za wszystkim, za każdą najdrobniejszą rzeczą, przeziębiłem
się tak, że ochrypłem, a tu czeka mię dość długie słowo wstępne na Wieczorze Myśliwskim,
szczęściem temperatury podwyższonej nie miałem, począłem płukać gardło słoną wodą,
a wieczorem proszek na pocenie się.
31 X 1941
Uprosiłem por. M. Bourdona, że dziś po obiedzie będzie przepisywał na maszynie teksty
śpiewanych przez chór pieśni. Przy przepisywaniu pieśni był pomocny Bourdonowi kpt.
Józef Wroński - nabiegałem się przy tem sporo, by dostać arkusze białego papieru i kalki.
Ppłk Szafran doniósł mi, że obrazu na termin nie może namalować, ale później dostarczy,
przyjąłem to niezbyt przyjaźnie, kiedy zależało mi, aby każdy kompetentny, dał coś od
siebie, i pokazać ogółowi, że wspólnie owiani dobrą wolą możemy stworzyć rzecz piękną
i godną, pomimo piekielnych warunków, podobnie zawiódł mnie mjr Jarosławski i mjr
Ludwig – lecz precz z przeszkodami! Naprzód z wiarą i Bogiem w sercu. Obrazy na wystawę
mają być przylepiane rogami do zielonego papieru, by to dokonać potrzebne jest miejsce
w spokojnym baraku, prosiłem o to miejsce kapitana Szubargę – kierownika fryzjerni, lecz
odmówił, po-dając motywy, wreszcie ustaliłem, że naklejanie to odbędzie się w baraku aż
za kaplicą, w którym rysował ppor. Nowierski, gdy temperatura była znośna, tam nalepione
obrazy na dużych płachtach papierowych będą wprost z podłogi, nie składane, przenoszone
do świetlicy i zawieszone na ścianie (inne obrazy będą w ramkach), do tego potrzebna jest
pogoda, gdyby deszcz padał, kwestia przeniesienia zawikła się, ale jakoś poradzę sobie i z
tym ewentualnym wypadkiem. Wywiesiłem plakat wystawy obrazów - na szafie bibliotecznej
w świetlicy. Odmierzyłem zwój papieru zielonego, który ma wisieć z obrazami na wystawie,
papier przechowywany był w „malarii”. Dziś chwycił pierwszy mróz, woda zamarzła, a nadal
jestem zakatarzony. – Jeszcze raz przypomniałem podporucznikowi Brodzie sprawę wydania
prowiantu w poniedziałek 3 XI przed południem, a herbaty o godz. 14, gdyż o godzinie 15
rozpoczyna się Wieczór Myśliwski. Rozmawiałem na własną rękę z niemieckim podoficerem
w sprawie mego zezwolenia na noc w baraku IV dla urządzenia wystawy, zgodził się na to
bardzo chętnie i zalecił mi, abym w tym dniu stanął do apelu z jakąś salą baraku IV, wówczas
barak III będzie miał jednego jeńca mniej, zaś baraku IV jednego za dużo i rachunek apelowy
będzie zgodny i tak bez większego kłopotu załatwiłem tę ważną sprawę z miejsca. Szer. dr.
Poźniakowi Włodzimierzowi dałem 2 sztuki wiersza Grudzińskiego, bo skomponował doń
muzykę – gdyż ma on być melodeklamacją.
1 XI 1941
Plan zawieszenia obrazów uległ zasadniczej zmianie, nie będą one zawieszane, ale będą
one rogami wsadzane w nacięcia na zielonym papierze, już przedtem o tym sposobie
myślałem, zamiast naciąć starałem się o tzw. „Photoecken”, tj. kleiste papierowe nasadki na
rogi obrazów. Dzień Wszystkich Świętych zaczął się w szarości, zaczęliśmy wywieszanie
eksponatów podzielonych przedtem przez komisję płk. Fonferko, mjra Jarosławskiego i ppor.
Suchodolskiego na trzy grupy wg wartości artystycznej, obrazy te w dniu wczorajszym
zabrałem ostatecznie i złożyłem u płk. Fonferko w pokoiku jego. Przedtem przygotowałem
do rozwieszania gwoździki i pluskiewki. Przy urządzaniu wystawy pracowali płk Fonferko,
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mjr Syrowatka, kpt. Płochocki, pomocnymi też byli pchor. Eug. Zadorecki, inż. Mika i inż.
Smólski. Większość obrazów rozwieszono do południa, po obiedzie zaś o godz. 15 wystawa
była gotowa. Rozmieszczenie obrazów było następujące: wchodząc do świetlicy po prawej
stronie przy samej scenie obrazy generała Waraksiewicza i inne akwarele, na ścianie zaś bliżej
drzwi prace naszych zrzeszonych malarzy (Fonferko, Syrowatka, Suchodolski, Jarecki), po
lewej stronie przy samej scenie eksponaty roboty piórkowej, węglem i ołówkiem, na ścianie
zaś bliżej drzwi najpiękniejsze roboty piórkiem płk. Krzyżanowskiego i ppor. Kotali – nad
tem afisz „Wieczór myśliwski”. Razem wystawiono 78 obrazów, 2 plakaty i 6 rzeźb, które
ustawiono na kredensie między dwiema bibliotecznymi szafami. Wystawa ta ukazała się
wielką atrakcją, urozmaiceniem szarzyzny dni naszych, rozjaśnieniem świetlicy. Wreszcie
dała ogromną liczbę tematów do dyskusji, a co najważniejsze zorientowała większość w tym,
że łowiectwo to nie bagatela, albo niepotrzebne nikomu, chyba tylko panom, rozrywka
lubującym się w mordowaniu zwierzyny. Zainteresowanie więc było ogromne, od stoiska
do stoiska przesuwały się liczne grupy, komentując żywo, zewsząd zbierałem gratulacje.
Zaznaczyć muszę, że wystawa ta była pierwszym tu wystąpieniem wszystkich niemal malarzy
i rysowników w obozie – wystąpili oni doprawdy zwartą grupą, nie z jakiegoś konwenansu dla
wysokiego autorytetu, ale wyłącznie tylko na gorącą prośbę mojej skromnej osoby, o szarży
tylko kapitana. To solidarne wystąpienie obozowej „malarii” wywarło niesłychanie dodatnie
wrażenie w całym obozowym społeczeństwie. Battkowi oddałem świder i młotek. Wywiesiłem
w świetlicy tekst pieśni, które jutro śpiewać będzie chór. Ponieważ rzeźba ppor. Łukasiewicza,
umieszczona na naturalnym drzewie z korą nie odbijała na kredensie o tym samym kolorze
co wspomniane drzewo – dałem pod tę rzeźbę biały arkusz papieru, co uwydatniło dopiero
teraz wartość i piękno tej rzeźby. Zarządziłem, by fortepian, stojący w korytarzu baraku II
przeniesiono wreszcie do świetlicy pod scenę. Byłem na generalnej próbie orkiestry – wypadła
ona nienadzwyczajnie, sądziłem, że całość wystąpienia orkiestry będzie lepiej przygotowana.
Nie zachwyciłem się również próbą chóru, który jednak lepiej przygotował się do wystąpienia
niż orkiestra. Pojawiło się ogłoszenie, że jutro z powodu „Wieczoru Myśliwskiego” zamknięta
będzie biblioteka i odwołane wykłady w świetlicy. Kpt Merka dał dopiero dziś na wystawę
rysunek „Diany”. Całą wystawę, w myśl prośby kapitana Runda, przygotował ppor. Pitułko.
Prosi on ppłk. Śmidowicza, by przygotował Starszego Obozu, na to, że w chwilę, gdy on
wejdzie do sali - zagrają sygnały myśliwskie.
3 XI 1941
Ostatni dzień mojej męki i niezliczonych trudów - gdybym był o nich wiedział przedtem
nie byłbym się porywał na urządzanie tego „Wieczoru” – a wówczas byłbym sobie i drugim
zaoszczędził wiele nerwów. Jutro o tej porze nie będę już miał na barkach tego kamienia, który
mnie przygniatał dosłownie do ziemi. Jak było ustalone leśnicy przynieśli zieleń i udekorowali
scenę paprocią i świerkiem, że przybrała świąteczny wygląd. Nigdy tak jeszcze nie wyglądała,
a chórzyści i orkiestranci żywo komentowali ten fakt, że dotąd nigdy nie występowali na tak
udekorowanej scenie, której przód (dół wraz z budką suflera) osłonięty był zielonym suknem,
wypożyczonym od mjra ks. Hausego. – Potrzebne żarówki wypożyczył ppor. Deskur inż.
Na estradzie ustawiono stolik (zegarmistrza) przykryty zielonym kocem. Prowiant wydano
wcześniej, jak również kawę. Kpt. Romuald Pasłowski wypożyczył mi do wystąpienia bluzę
i pas, a kpt. Stefan Wojtkiewicz długie spodnie. Przygotowaniem sali, tj. wyznaczeniem miejsc
na krzesła – taborety, które każdy widz przynosi ze sobą zajął się ppor Jan Nowierski, on też
na dwa dni przed wieczorem sprzedawał bilety, oraz przed samym „Wieczorem”. Stan kasy
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wyniósł: sprzedano 53 bilety po 1 Rm, 24 po 70 f., 126 po 50 f, 207 po 30f i 66 po 20f. Razem
przychód wyniósł, nie notowaną dotąd z żadnego przedstawienia, rekordową sumę 208,10 Rm.
Ilość więc słuchaczy była też rekordowa, gdyż bezpłatny wstęp miała oczywiście orkiestra,
chór no i 200 żołnierzy, sala więc była wybita publicznością, jak nigdy dotąd. Zestawienie

Nuty „Piosenki myśliwskiej” skomponowanej przez pchor. dr. Włodzimierza Poźniaka do słów kpt. Włodzimierza Grudzińskiego, granej i śpiewanej na spotkaniach myśliwskich. Zbiór Krzysztofa Kadleca
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kasowe i szkic rozmieszczenia krzeseł załączam do tej mojej suchej kroniki. Zamiast gen.
Berbackiego, przybył w jego zastępstwie gen. Waraksiewicz. Moje „słowo wstępne, trwające
ponad pół godziny, wysłuchano w największym skupieniu, zauważyłem, że audytorium
jakby skamieniało, nikt się nie ruszył, a słowa szczere, czasem gorące płynęły i płynęły,
przerwałem tylko na chwilę, gdy wszedł do sali oficer niemiecki, lecz gdy od drzwi dał
znak ręką, przemawiałem dalej z pamięci nie posługując się żadnym zapiskiem. Uderzywszy
w silną strunę ukochania ziemi ojczystej, zauważyłem wtedy, że zerwał się wicher oklasków,
dwukrotnie schodziłem i wracałem na scenę, by dziękować za te wymarzone, a niemilknące
oklaski. To była wielka nagroda za znój (?) urządzenia tego „Wieczoru”, który szczęśliwie
dobiegł końca. Gratulacjom nie było końca, podchodziły do mnie całe szeregi, wielu oficerów
oświadczyło, że spłakali się serdecznie, że dobrze się stało, że uderzyłem śmiało w strunę
ojczystą, że tak świetnie powiązanego przemówienia nie słyszeli dotąd, że nigdy nie sądzili, że
zdolny będę tak zająć i porwać słowami całe audytorium myśliwych i niemyśliwych w równej
mierze. Sam – przyznaję szczerze - dziwiłem się tym słowom uznania, nie przypuszczając,
by słowa moje proste miały, aż tak potężny znaleźć oddźwięk. Jedno jednak sam stwierdzić
muszę, że „Wieczór myśliwski” był ogromną propagandą na rzecz polskiego łowiectwa,
propagandą konieczną, która wybiła potężny wyłom w dotychczasowej ignorancji i dziwnych
przesądach o wartości łowiectwa - istniejących wśród najinteligentniejszych nawet warstw
społeczeństwa naszego.
4 XI 1941
Wykonałem arkusz dla eksponatów wystawy obrazów, zawierający wypełnione następujące
rubryki: Lp., autor, tytuł obrazu, rodzaj obrazu, oryginał czy kopia, format, właściciel.
Postanowiłem zbierać i gromadzić różne rysunki myśliwskie, które nadałyby się w przyszłym
roku do podobnej imprezy. Nie małem było moje zdziwienie, gdy w południe wrócił z pracy
w Radzie niemieckiej kpt. Karol Zaleski i rzekł mi, iż obecny wczoraj na „Wieczorze”
przedstawiciel Rady Niemieckiej podoficer Zöllner z dwójki wyraził się, że z wczorajszej
imprezy najbardziej podobało mu się moje przemówienie. Dziś zgłosił się do Starszego
obozu por. Jan Korzeniowski ze skargą, że chór podczas wczorajszego wieczoru nie miał
przydzielonych miejsc do siedzenia – w tej sprawie wzywany był ppłk Śmidowicz oraz por.
Nowierski, na którego barkach spoczywał ciężar ustawienia krzeseł. W dalszym ciągu, gdzie
się tylko obrócę – odbieram gratulacje, niekiedy nawet przychodzili do mnie specjalnie, do
sali 4.
9 XI 1941
Wystawa obrazów trwa nadal, codziennie kilkakrotnie przeglądam czy wszystkie eksponaty
wiszą prawidłowo, bowiem w cudowny sposób znikają szpilki, którymi umocowane były
obrazy do tektury ruchomych kulis, wypożyczonych mi przez ppor. Pitułkę ze sceny. Rano
zauważyłem brak dwóch olejnych obrazów (Szuligi i Suchodolskiego), które wisiały po prawej
stronie, na ścianie bliżej wejścia do świetlicy. Z miejsca zrobiłem ruch, pytałem kierownika
świetlicy oraz autorów i innych, nikt nic nie wiedział; pobiegłem do paczkarni z prośbą, by
w razie wysyłania dziś przez oficera lub szeregowego pakunku do Polski, zwrócili baczną
uwagę, czy w tej paczce niema skradzionych obrazów, po których znalazły się tylko rozbite
ramy i szkło, złożone w kredensie między szafami bibliotecznymi. Ten fakt bowiem nasunął
mi pewność kradzieży, tym więcej, że były to najdroższe bo olejne obrazy, a format ich
nadawał się do łatwego zwinięcia i ukrycia nawet w kieszeni spodni.
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10 XI 1941
24 godziny minęły, a dwóch obrazów dalej niema, udałem się wtedy do wszystkich starszych
sal, by w tej sprawie zapytali w swoich salach. Gdy rzecz tę poruszono w sali 2 baraku IV,
jeden z oficerów oświadczył, że obrazy te schował do blaszanej szafy kpt. Kazimierz Lorenz,
któremu sam pomagał. Otóż cóż się stało? W nocy z 8 na 9 XI, był silny nalot angielski,
jedna z bomb upadła tak blisko, że wstrząsnęła barakiem do tego stopnia, że owe dwa obrazy
spadły ze ściany. Kazio Lorenz, zawsze ranny ptaszek, zanim nadeszła pobudka, spacerował w
ciemności w świetlicy, aż nadepnął na obrazy, podjął je, ramy i szkło uprzątnął, na to nadszedł
drugi kolega i we dwójkę włożyli te obrazy do szafy, stale zamkniętej, w której Lorenz strzegł
i przechowywał rzeczy tych kolegów, którzy odeszli do szpitala. Schował i Kazio jak Kazio,
zamyślony zawsze zapomniał o tych obrazach zupełnie, gdyż do wspomnianej szafy nie
zaglądał prawie nigdy. – I tak rzecz się cała wyjaśniła, a był nią poruszony cały obóz.

6.2.2. Wypisy z dziennika ogólnego. Oflag VI E Dorsten6
Z pamiętnika wybrano te zapisy, które odzwierciedlają najistotniejsze wątki działalności
łowieckiej Kobylańskiego i innych myśliwych. Pominięto niektóre lakoniczne zapisy dotyczące m. in.: wypożyczania książek i czasopism łowieckich myśliwym i obozowym malarzom, wysyłania listów do YMCI i znajomych z prośbą o książki łowieckie oraz informacji
o otrzymywaniu książek i czasopism przysyłanym do oflagu.
Zapiski łowieckie w ogólnym pamiętniku z Oflagu VI E Dorsten, znajdującym się
w CMJW, obejmują okres od 7 marca 1941 r. do 9 sierpnia 1942 r.
7 III 1941 (pisownia oryginalna)
(…) Do cenzury dałem następujące książki 1) Krawczyński: „Łowiectwo”, 2) Chrzanowski:
„Historia Literatury Polskiej”, (…) 8) Ossendowski: „Postrach gór”, (…) 11) Mickiewicz:
„Pan Tadeusz”, (…) 15) Mickiewicz: „Opowiadanie Sobieskiego”. Z rzeczy tych uległ
konfiskacie tylko Mickiewicz, tj. pkt 11 i 15. W tej sprawie byłem u dypl. ppłk. Strutyńskiego,
pracującego w kancelarii gen. Leona Berbeckiego (gdzie też książki cenzurowano), który mię
zorientował, że w obozie nie wolno mieć Mickiewicza i Sienkiewicza. Żal mi „P. Tadeusza”,
gdyż czytałem go specjalnie uważnie, robiąc na nim notatki i zakreślenia, aby opracować
temat pt. „Myślistwo w P. Tadeuszu”. Dotychczasowe bowiem publikacje w tej sprawie nie
wyczerpują tematu, a ponadto warto „myślistwo” Mickiewicza porównać z dzisiejszymi
poglądami na łowiectwo i zrobić z tego tematu wszechstronnie opracowaną broszurę
o zacięciu naukowym, propagandowym i fachowym, napisaną popularnie, dla myśliwego
i laika w sprawach łowieckich.7
2 V 1941
(...) por. Chrapkiewicz (Zdarzbóg) wykonał mi kolorowymi tuszami dużą winietkę do
ściennego kalendarza myśliwskiego. (...) Pakunek 2 kg od Władysława Janty Połczyńskiego
(cukier, cukierki, 2 kiełbaski, 1 kiszka pasztetowa, baleronik, sztuczny miód, 10 papierosów,
masło i sucharki).
6
J.W. Kobylański pisał dziennik ogólny, ujmujący całokształt życia obozowego. Znajdują się w nim
cytowane w aneksie zapisy dotyczące działalności łowieckiej.
7
Marzenie J. Kobylańskiego zrealizował prof. dr hab. Władysław Dynak wydając świetne opracowanie
„ Z Mickiewiczem na łowach” Wrocław 2009. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
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7 V 1941
Wysłałem kartkę do Połczyńskiego z podziękowaniem za paczkę żywnościową.
12 V 1941
(…) Ukończyłem drugą już nowelkę z opisującą tereny Radomia pt. „I jak tu nie wierzyć
w przyrodę”. Wcześniej ukończyłem felietonik pt. „Zając i wódka”. Temat obu dał mi mjr
Tadeusz Dzierżyński łowczy powiatu radomskiego.
27 VI 1941
(…) Ks. Maksymilian Krett wyjechał do Oflagu VI G Bonn Rheinland, żegnając się z wieloma;
obiecał mi artykulik o św. Hubercie, przypominałem, więc obiecywał i … wyjechał.
30 VI 1941
Kpt Teofil Szuliga portretuje mnie farbami olejnymi.
1 VII 1941
(…) Kpt. Jan Kanty Zieliński napisał mi następujący wiersz o św. Hubercie:
„Cześć świętemu Hubertowi!
Cześć myśliwych Patronowi!
Pola lasy – po wsze czasy,
Wody, gaje i ruczaje
I zwierzyny pełne bory,
Ptasząt śpiewu pełne chóry,
Cała przyroda żyjąca
Dziękczynnymi tony brzmiąca.
Wielbi opiekuna borów
I naszych polskich ugorów,
Bo kto zwierzynę miłuje,
Przyrodą się opiekuje,
Ten Huberta naśladuje.

A gdy w ostatnią godzinę żywota
Szalę przeważą uczynki lub cnota,
Gdy nam za miłość ugorów lub kniei
Zadzwoni w sercu resztkami nadziei,
Zalicz nas Święty Hubercie do Straży
U tronu Boga – co niechaj się zdarzy.
A my jak zbrojni Huberta strażnicy
W niebieskiej gwardii – u Boga w świetlicy
Będziem wysławiać w promieniach kolorów
Stwórcę za cuda naszych polskich borów.”

2 VII 1941
Spisałem sobie materiał do myśliwskiej nowelki „Skandalle”, podany mi przez por. inż.
Michała Szadurskiego i do noweli myśliwskiej „Sen mara” podany przez aptekarza por.
Wiktora Geduldiga. (...) Niesłychanie mile spędziłem czas na myśliwskiej pogawędce
z ppłk. Kostrzewskim Janem z Krakowa, członkiem kółka myśliwskiego Wisła, przypomniał
mi dobrodziejów, jak dr Warnikowski i dr Korolewicz Bolesław, Kraków Plac Biskupi 4.
Opowiadał mi też zdarzenie myśliwskie o ubiciu krokodyla w Wiśle przez śp. Anczyca.8 Po
raz pierwszy byłem u gen. Berbeckiego, jako kronikarz obozu.
8 VII 1941
Ppor. Wiktor Gedulding podał mi materiał do nowelki pt. „Leśniczego Leda”. Kpt. Kaz.
Lorenc czyta usilnie książki polskie i robi mi z nich notatki o wzmiankach myśliwskich, które
potem odnotowuję sobie i składam do dość obfitej już „Teki myśliwskiej”.
10 VII 1941
Napisałem do żony z gratulacjami dla Jasiunia „praktykanta leśnego”. Posłałem pojedynczą
8

Zdarzenie przypomniane i opisane w „Dzienniku Polskim” z 6 lipca 2015 r.
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kartkę do Gürtlera9 z podziękowaniem za paczkę, szkoda tylko że nie przysłał swoich
wydawnictw myśliwskich, o które go prosiłem.
14 VII 1941
Wysłałem do hr. Maurycego Potockiego w Jabłonnie kartkę dziękując za przyjęcie syna mego
Jasiunia na praktykę leśną; niech mu Bóg wynagrodzi.
16 VII 1941
Kpt. Szuliga ukończył mój olejny portrecik, który obecnie schnie u niego, zawieszony na
łóżku między dwiema blaszanymi szafami. (…) Ostatni odczyt o koniu gen. Waraksiewicza,
myślałem, że usłyszę coś o koniu myśliwskim hunterze, ale wspomniał o nim przelotnie w jednym tylko zdaniu, po odczycie zabrałem głos proponując nie zamykać odczytów, w tym celu
podałem kilkanaście tematów, sądząc że może ktoś z kolegów zechce coś opracować, sam zaś
złożyłem na ręce generała Waraksiewicza temat pt. „Koń w piśmiennictwie polskim”.
2 VIII 1941
Wysłałem do Komendy Niem. podanie do Marszałka Rzeszy H. Goeringa z prośbą o danie mi
pracy w bibliotece lub archiwum, względnie przy kolejnictwie w Generałgubernatorstwie, a to
z uwagi, że 1937 r. pracowałem przez 40 dni nad uświetnieniem Międzynarodowej Wystawy
Łowieckiej w Berlinie, zaangażowany w polskim myśliwskim pawilonie.
3 VIII 1941
W ogródku pod oknami 4 sali III baraku spacerowała łasica-gronostaj, zapewne zapędziła się
tu z pozadrutów, z tuż przylegającego pola; wieczorem widziano dwie lecące czaple.
6 VIII 1941
Każdego dnia pracuję w świetlicy, pisząc kronikę lub „historyjki myśliwskie”. Ponieważ w tej
świetlicy odbywa się większa część kursów, więc trudno znaleźć miejsce spokojne przy stole,
dziś w ciągu dwóch godzin, osiadłem dopiero spokojnie przy piątym stole: tu ogrodnictwo,
tam buchalteria, tu stenografia, ówdzie język niemiecki – oto wykłady którym musiałem
ustępować miejsca, zabierając ze sobą księgę, atrament we flaszeczce, rączkę, zegarek,
okulary z pudełeczkiem, gdyż to wszystko mam stale na stole.
10 VIII 1941
(…) Por. Jan Gołębski dyktował mi dalsze szczegóły myśliwskie o jego stryju, śp. Kazimierzu,
pisałem na fortepianie, stojąc.
20 VIII 1941
Poznałem tu wśród nowo przybyłych oficerów kpt. Władysława Kostro, który pracował
w Wielkopolskim Związku Myśliwych, dał mi kilka zeszytów niemieckiego pisma łowieckiego
„Wild und Hund”, z zeszytów tych biorą malarze wzory zwierząt łownych, niekiedy sięgają
też do przyrodniczych podręczników szkolnych.
21 VIII 1941
Ppor. Stan. Dąbrowski z Warszawy, ofic. rez., lotnik, który przybył z ostatnią paczką oficerów
do naszego obozu przywiózł fotografię św. Huberta, obrazu malowanego w obozie oficerskim
w Lienz przez ppor. Czarneckiego z Poznania; mimo usilnych próśb nie zdecydował się na
ofiarowanie mi tej fotografii do zbiorów, obiecał jednak pożyczyć do skopiowania. Kapitan
9
Władysław Gürtler von Kleborn (1872-1944), członek i autor kroniki najstarszego KŁ w Polsce „Rzeszowskiego Towarzystwa Myśliwych”. Pedagog, działacz łowiecki, pisarz myśliwski.
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Leon Jędrzejasza robi mi drugą (pierwsza mu się nie spodobała) płaskorzeźbę mojej głowy.
22 - 23VIII 1941
Drugie posiedzenie u rzeźbiarza Jędrzejasza.
Mija trzecie i ostatnie pozowanie u Jędrzejasza. Przesiewałem gips do odlewu.
24 VIII 1941
Mjr Juliusz Pawełek będąc w Izbie Chorych, mający też fotografię św. Huberta z obozu
z Lienz, wypożyczył mi ją do reprodukcji, gdyż ppor. Stanisław Dąbrowski nie otrzymał jej
jeszcze od kolegi, któremu wypożyczył chwilowo z innymi fotografiami do przeglądu. Kpt.
Pawełek również zgodził się tylko na pożyczenie fotografii do wykonania reprodukcji.10
26 VIII 1941
(…) Mjr Jerzy Kisielewski – po kilku rozmowach ze mną - robi mi rysunek myśliwski, będący
odbiciem mej pracy naukowej na polu myśliwskim.
27 VIII 1941
(…) Mjr Kisielewski (Jerkis) wykonał mi obrazek myśliwski z portretem moim, całość jest
wartościową kompozycją – zapłaciłem 10 RM lecz nie gotówką tylko porcją chleba (1/5 bochenka) i 10-cioma egipskimi papierosami. Wielu ludzi podziwia ten rysunek, mówiąc mi
o tem, a kpt. Płochocki odfotografował go.11
2 XI 1941
(…) Pokazywałem gen. Berbeckiemu „Łowca Polskiego” z 20 XII 1937, z 1 I 1938 i z 16 I
1938, z których widać, że byłem w komitecie redakcyjnym, że pisałem artykuły (Jak żywiono
młode łosie w zwierzyńcu albieńskim – Polowanie w moich wspomnieniach u Jełowickiego)
i wydałem wiele broszur, co wynika z ogłoszeń prac będących na składzie w Redakcji Łowca
Polskiego – pokazywałem to też adiutantowi gen. Berbeckiego, tj. ppor. Adolfowi Brdzie.
Tego ostatniego prosiłem o poruszenie u gen. Berbeckiego sprawy dostarczenia mi do kroniki
zdjęć fotograficznych wykonywanych przez kpt. Płochockiego Stanisława.
6 IX 1941
(…) Dałem por. Stanisławowi Michalickiemu karton na exlibris.
8 IX 1941
(…) Wynotowałem drobiazgi myśliwskie z „Gehenny” Orzeszkowej12 i „Zacisza” Sieroszewskiego.
9 IX 1941
Kpt. Jędrzejarz wykończył wreszcie moją płaskorzeźbę, którą ocenia zasadniczo na 30 RM...

10 IX 1941

Otrzymałem 6 odbitek z fotografii, przedstawiającej św. Huberta. Obraz ten namalował ppor.
rez. z 4 p.a.l. Czarnecki, malarz z Poznania, w 1940 r. po Wielkiej Nocy, przebywając jako
jeniec w Oflagu XVIII A w Lienz nad Drawą we wschodnim Tyrolu. Był to obraz ogromnego
formatu, zasłaniający dużą ścianę, akwarela wykonana na składanym papierze pakunkowym,
przeznaczony do kaplicy obozowej. Obraz ten po pewnym czasie zamierzano oddać do
Zdjęcia obrazów z oflagu w Lienz na str. 126.
Rycina na 1 stronie książki. Zbiór Leszka Szewczyka.
12
Autorką „Gehenny” jest Helena Mniszkówna.
10
11
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miejscowego klasztoru, z pewnych jednak
względów myśl ta upadła, a obraz po likwidacji obozu XVIII A, 28 maja 1940, przewieziono do Oflagu II C w Woldenbergu
na niemieckim Pomorzu, koło stacji Krzyż
(Krenz), blisko granicy polskiej. W obozie
tym zawieszono ten obraz w jednej ze sal
sypialnych. Cywilny fotograf w Lienz wykonał kartonowe odbitki tego obrazu oraz
innych tego samego pędzla, a to: Boże Narodzenie – Golgota” i „Zmartwychwstanie”
i rozprzedał je w wielkiej ilości, które oficerowie chętnie nabywali na pamiątkę. Dwie
takie kartki–fotografie przywieźli z Oflagu
II C do naszego obozu w dniu 13 VIII 1941,
Płaskorzeźba z profilem głowy kpt. Józefa Koby- między innymi, kpt. Juliusz Pawełek i ppor.
lańskiego wykonana w Oflagu VI E Dorsten przez Stanisław Dąbrowski. Obydwaj ustosunkpt. Leona Jędrzejasza. Obecnie zdobi grób rodzin- kowali się do mojej prośby zdobycia takiej
ny pisarza na warszawskich Powązkach
fotografii – przychylnie i tak dzięki uprzejmości kpt. Pawełka, który wypożyczył mi
tę odbitkę, oddałem ją fotografowi Fischerowi z Dorsten do zreprodukowania. W ten sposób
otrzymałem za cenę 3.30 RM, przez kantynę, sześć odbitek, z tych dwie zatrzymałem sobie,
a resztę otrzymali: mjr Józef Jarecki, kpr. pchr. Eugeniusz Zadorecki i strz. Jakub Gołąb oraz
wachmistrz zaw. Stanisław Janta, któremu wdzięczny jestem za zbliżenie mię z fotografem
i dopilnowanie wykonania tej reprodukcji. Obraz ten skopiował w małym już formacie ppor.
Janusz Wardyński w obozie Sandbostel bei Bremervörde, Oflag X A. Powyższą historię
tego obrazu Patrona myśliwych, podali mi wymienieni już koledzy – jeńcy kpt. Pawełek
i ppor. Dąbrowski, im to też propozycja moja wymiany ich kartki (jako oryginału) na moją
reprodukcję nie odpowiadała, chcieli bowiem mieć oryginalną pamiątkę i wszystkie zdjęcia
z Lienz w jednym stylu. Na mojej odbitce nie widać dalszego, zbędnego zresztą obramowania,
widać tylko nieco z prawej strony, jest tylko pierwsza prawdziwa rama, na której dolnej listwie
były dwa bażanty, a które na mojej reprodukcji zostały przez fotografa obcięte.
11 IX 1941
Zacząłem poszukiwać ramek do myśliwskich obrazków, by urządzić myśliwską wystawę.
12 IX 1941
(…) Urządziłem wystawę myśliwską pokazując 7 obrazków, które rysowali dla mnie koledzy:
ppor. St. Drawicz-Kotala (święty Hubert akwarela), kpt. Teofil Szuliga (popiersie jelenia
z krzyżem - ołówkiem i węglem, ryczący jeleń pod lasem), por. Józef Chrapkiewicz (winieta
„Kalendarz myśliwski na rok 1942 – kolorowa grafika i tuszem biotop z jeleniem mającym
krzyż między rogami), por. Stanisław Trzmiel (tuszem Jeleń św. Huberta w głębi lasu,
oprawiony rysunek, który mi robił w Targu Iju, a który obecnie sobie zatrzymał po daniu mi
nowego) i Jerzy Kilsielewski (piękna kolorowa grafika oddająa moje myśliwskie umiłowania).
Wystawkę urządziłem w świetlicy po lewej stronie, tuż przy wejściu.
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Oryginalne zdjęcie obrazu „Św. Hubert” w ołtarzu kaplicy obozowej w Oflagu XVIII A Lienz, o którym
pisał Kobylański, namalowanego przez ppor. Edmunda Czarneckiego. Zbiór K. Mielnikiewicza

Obrazy „Jenieckie Jasełka”
z końca 1939 r.
i „Zmartwychwstanie”
z lutego 1940 r., z kaplicy
obozowej Oflagu XVIII A
w Lienz.
Oprawiane w ramie
o wymiarach około
180x130 cm, umieszczano w ołtarzu z motywami
rycersko-leśno-łowieckimi.
Fotografie wykonane w
Lienz, z pieczęciami Geprüft, ze zbioru Krzysztofa
Mielnikiewicza
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17 IX 41
Wywiesiłem w świetlicy następujące ogłoszenie: Panów Kolegów, którzy mają choćby drobne
wiadomości o hr. Gabrielu Prószyńskim – proszę o podanie mi ich. Hrabia G. Prószyński,
obywatel ziemski, jest autorem książki myśliwskiej, wydanej w Brześciu nad Bugiem około
1922 r. pt. „Z moczarów poleskich”. Winietkę „Łoś na moczarach poleskich” wymalował na
tym ogłoszeniu kpt. Teofil Szuliga. Ogłoszenie to nie dało żadnej ścisłej wiadomości.
21 IX 1941
(…) po tym koncercie zaproponowałem kpt. Rundowi urządzenie 3 XI br. Wieczoru Myśliwskiego (...) Od tej chwili zaczęła się z miejsca praca, o której w tej pisać będę, lecz w osobnym
„Dzienniku”, aby mieć kiedyś w przyszłości obraz zużytej energii celem doprowadzenia tego
mojego programu do formy konkretnej w dniu 3 listopada br.
22 IX 1941
W kantynie odbyło się zebranie inżynierów techników geodezji (miernictwa), inżynierów architektów, leśnictwa i lądowych oraz techników w sprawie rozpatrzenia sprawy uruchomienia
wykładów z miernictwa.
23 IX 1941
(…) Wysłałem do Ziuni list i kartkę o książki myśliwskie.
24/27 IX 1941
Por Jerzy Korzeniowski przepisał mi nuty Gounoda „Zasadzka” za 36 papierosów Junaków.
Ciężka praca około Wieczoru św. Huberta, najchętniej i najowocniej przemyśliwam nocami,
gdy się przebudzam. Napisałem podanie o wydanie mi blankietów dwóch listów i kart zużytych na cele „Wieczoru św. Huberta”. Blok rysunkowy 2 RM. Skromną wystawkę kilku obrazków myśliwskich obejrzał cały obóz, były różne krytyki, kilku malarzy obiecało mi dać swoje
rysunki myśliwskie Gdy tę wystawkę miałem zlikwidować, proszono bym ją jeszcze zostawił,
bo na tych obrazkach mile oko spoczywa – zlikwidowałem ją dopiero dzisiaj.
4 IX 1941
Za obrazek „Jerkisa” pt. „Zając”
(str. 29 przyp. K.M.) robiony
kolorowym tuszem na przewidywaną wystawę łowiecką w dniu
3 XI 1941 zapłaciłem 5 RM (…)
Otrzymałem do zbiorów bardzo
pięknie wykonany przez ppor. Artura Gallena duży program o motywach łowieckich.
6 IX 1941
Wysłałem do żony pakunek zawierający między innymi: (…) srebrną
papierośnicę, trzy medale łowieckie (żetony rumuńskie), dwie moje
płaskorzeźby gipsowe (…).
1941 Dorsten. Kpt. Teofil Szuliga „Ryczący jeleń”. Obraz ofia- 7 IX 1941
Odbyło się zebranie, które ustaliło
rowany 8.11.1941 r. kpt. J. W. Kobylańskiemu. Zbiór MŁiJ
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terminy koncertów i imprez. Przewodniczył ppłk Michał Śmidowicz (...) Uchwalono na mój
wniosek urządzić „Św. Huberta”. Cały ciężar organizacji spadł na moje barki. Ale jest sporo
czasu, wierzę że wszystko przygotuję.
13 X 1941
Wysłałem kartkę do Saturnina Mravincsicsa, z którym łączyły mię silne węzły przyjaźni bibliofilsko – myśliwskiej.
15 X 1941
(…) W Komendzie Niemieckiej przeglądałem skonfiskowane nam Tygodniki Ilustrowane,
z których wycinałem artykuły myśliwskie, muzyczne, malarskie,, ogrodnicze, dotyczące literatury polskiej i sportowej.
17 X 1941
(…) Po obiedzie, po zupie ze szpinaku dostałem przy wydawaniu książek bibliotecznych ataku
kamicy nerkowej, ledwie doszedłem do Izby Chorych, gdzie ułożono mię na łóżku, a dr kpt.
Wandycz Leon dał mi zastrzyk, bóle ustały, kazano mi zostać parę dni w Izbie chorych, lecz
mając pracę około św. Huberta, opuściłem Izbę Chorych, tymczasem wieczorem przed apelem
dostałem ponownie ataku i tak znalazłem się znów w Izbie Chorych….
20 X 1941
Opuściłem przedwcześnie Izbę Chorych, musiałem, gdyż czeka na mnie nawał pracy w związku z organizowaniem świętem Św. Huberta, wszystko przecież spoczywa na mojej głowie,
otrzymałem zwolnienie od stawania na apele przez 3 dni.

Dorsten 1941. Po lewej: „Jeleń św. Huberta” kpt. Teofila Szuligi. Obraz ofiarowany J. W. Kobylańskiemu. Z prawej: „Jeleń św. Huberta” ppor. S. Trzmiela. Zbiór MŁiJ w Warszawie
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21 X 1941
Św. Hubert tyle mi zabiera czasu, że nawet po apelu nie mogę zagrać w bridża.
25 X 1941
(…) Otrzymałem wysłane przez żonę książki myśliwskie drogą YMCA, a potrzebne do wieczoru ku czci św. Huberta.
27 X 1941
Wysłałem do YMCA w Warszawie kartkę z podziękowaniem za nadesłanie broszur myśliwskich oraz do żony kartkę o tym samym i z zapytaniem czy nadeszła moja fotografia „biblioteczna”.
1 XI 1941
Msza św. o godź. 9.30. Urządziłem w świetlicy wystawę 80 łowieckich obrazów i rysunków
oraz 6 rzeźb, z tego 5 w gipsie, jedna w kości. (...) Jestem dalej zakatarzony, wciąż piorę chusteczki, codziennie zażywam aspirynę, gardło płuczę słona wodą, by dotrwać do 3 XI, tj. św.
Huberta i mieć czyste gardło do słowa wstępnego.
3 XI 1941
Św. Hubert – wszelkie czynności pokonywane z trudem, a dotyczące tej uroczystości, notuję
osobno; tu wspomnę tylko, że sala była wypełniona, kasa przyniosła rekordową kwotę za
sprzedawane bilety, a po moim przemówieniu spadła duża burza oklasków, tak że musiałem
jeszcze raz wychodzić na scenę i dziękować za te niemilknące oklaski. Wieczorem, gdy grzałem w fajansowym kubku kawę elektrycznym grzejnikiem - upojony wieczorem św. Huberta
- zostawiłem w kubku łyżeczkę co spowodowało krótkie spięcie, szybko zresztą usunięte.
9 XI 1941
Odbył się odczyt dra Śliwiaka pt. „Sport, a zdrowie”. Zaginęły 2 olejne obrazy myśliwskie
z wystawy. (…) Zgłoszenia eksponatów na wystawę prac wszystkich obozów jeńców, która
ma być w Berlinie – przedłożyć do 10 XI br. (…) Por. Korzeniowski wniósł skargę do St. Obozu, że chór w dniu wczorajszym, tj. na wieczorze św. Huberta – nie miał miejsc do siedzenia,
oraz że członkowie orkiestry palili papierosy za sceną.
12 XI 1941
(…) Wyzdrowiałem całkowicie z przeziębienia, jakiego nabawiłem się akuratnie – jak na złość
- przed świętym Hubertem, od dziś chodzę na apele. – Zlikwidowałem wystawę obrazów i rysunków myśliwskich.
13 XI 1941
Zawiesiłem na naszej sali pod obrazkiem M. Boskiej, rzeźbę w kości, którą wykonał na wystawę łowiecką ppor. Mieczysław Łukasiewicz, a przedstawiającą głowę jelenia, nad nią okazały
krzyżyk, a pod nią tarcza z napisem „Św. Hubert Dorsten 1941.
16 XI 1941
(…) Mjr W. Terlecki czytał mi swoją nowelkę pt. „W Komyszach Kodymy”, mającą podkład
myśliwski, a przytem sporo miłych i uczuciowych wspomnień z jasnych dni bujnej młodości.
21 XI 1941
(…) Ppor. Wętkowski zamówił dla mnie „Wild Und Hund” z 30 VIII 1940, w którym jest interesujący mię artykulik „Der gehönte Hase”. Zbieram do blaszanej puszki odpadki z chleba dla
wróbelków i sikorek, na tym pudełku z konserw nalepiłem kartkę z czterowierszem:
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Okruszki / Do puszki / Trud przecie niewielki / A zjedzą wróbelki.
Jeszcze 18 bm. zamówiłem przez kantynę niemiecką książkę: Artur Berger „Das lustige
Jägerbuch” – oprawna 8 Rm – będę się starał tłumaczyć te dowcipy myśliwskie, możliwe
że w przyszłości sprowadzę dwie inne jeszcze książki, a to: 1) W. Hochgreve „Jägerpaprika”
– sztywna broszura 2.60 Rm i 2) „Da kichert Diana” tego samego autora, cena 2,80 Rm.
24 XI 1941
Wysłałem do Starachowic do Mravincsicsa S. kartki, donosząc mu o przebiegu dnia Św. Huberta., prosiłem go też o książki do wysłania.
25 XI 1941
Otrzymałem miłą kartkę od Gürtlera, cieszy go, że nawet w obozie szerzę kult św. Huberta.
4 XII 1941
Pożyczyłem por. Rotkegelowi z paczkarni mój „Humor i łacinę myśliwską”. (...) Kpt. Lorenzowi Kazimierzowi napisałem do nadesłanego mu z domu „Statutu Kółka Łowieckiego
„Odyniec” (Warszawa) te słowa: „Kazikowi Lorenzowi, zasłużonemu na polu organizacji łowiectwa, wiernemu pomocnikowi mej pracy myśliwskiej na terenie jenieckiego obozu, kreślę
te słowa ku pamięci.”
4 III 1942
(…) Św. Kazimierza - wysłałem kartkę do brata z życzeniami – instynktownie od siebie napisałem Starszemu Baraku Kazimierzowi Trzcińskiemu, kapitanowi, poniższy wierszyk, który
por. Jan Kajanek wypisał na ładnym rysunku wypracowanym przez kpt. inż. Mieczysława
Manka.
Kazio poluje…
Pomnę jak w latach szczęśliwej młodości,
Kiedym to szumiał jak dębowy las,
Rozkosznie - m deptał mych znajomych pola,
Mając dwururkę i ładunków pas.
Zima czy wiosna, lato czy też jesień,
Pogoda złota, mróz czy chlapa psia,
Człek pełen rojeń, marzeń i uniesień,
Na pola, łąki lub w bór nieznany gna.
Pewnej jesieni, polując na zwierza,
W mieszanym lesie, niedaleko wsi,
Po prawej stronie miałem Kazimierza,
Który na łowach chętnie spędzał dni.

Znały go dworki, bo Kazio brunecik
Umiał zabawiać i głos piękny miał,
A choć dam serca kruszył na pasztecik,
To do szaraka chwiejny miewał strzał.
Stoimy w lesie - pan Kazio się składa –
- Naganka bowiem ruszyła przez las –
„Bęc!”, „Bęc!”, dwa strzały - i zając nielada,
W pobliżu Kazia, jak ta świeca zgasł.
Miot się zakończył, podbiega pies Burek
I wszyscy idą tam gdzie szarak padł,
Wtem krzyknie jeden: - Ten szarak ma sznurek,
- „Podstęp!” – rzekł Kazio i jak ściana zbladł.
A wówczas wszyscy unieśli się śmiechem
Bo każdy – fortel gajowego znał,
- „Zając na sznurku” po lesie szło echem,
Śmiali się wszyscy i Kazio się śmiał.

Różne uzupełnienia
- Wild Und Hund” z dnia 19 II 1941 nr 37/38 zawiera duży i interesujący artykuł Oberstjägermeistra Urich’a Scherping’a pt. „Bialowies wieder in dentscher Verwaldtung”.
- Otrzymałem 28 I wiadomość, że zamówiona przeze mnie książkaza 8 Rm: Artur Berger „Das
lustige Jägerbuch” mit 197 humoristischen Zeichnungen erster Künstler des Inund Auslandes”
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Dorsten 1941 r. Fragment pamiętnika J. W. Kobylańskiego z ryciną i wierszem „Kazio poluje...”

187 stron oprawna – jest wyczerpana. Wobec tego dnia 11 II 1942 zamówiłem : Wilhelm
Hochgreve „Jägerpaprika”. Über 300 der besten Jäger - und Fischerwitze. 4 Auflage mit 8
Abbildungen auf Tafeln von Heinz Geilfus. 135 stron, broschiert Rm 2,60.
- 6 II wysłałem do domu paczkę z obrazami wystawy łowieckiej w dniu 3 XI 1941 oraz różne
plakaty. – Wędliny, które jeńcy otrzymują z Polski – wiszą na zewnątrz okna w opakowaniu,
by się w ogrzanej sali nie psuły, wygląda to z daleka tak, jakby wisiały zające na oknach,
obrazek jaki znamy z minionych, szczęśliwych dni.
- Otrzymałem wreszcie od od dra Włodzimierza Lewika objaśnienie do jego wiersza tryptyk
myśliwski o „Królojanowym zegarze”.
- Uprosiłem kpt. Runda, by na motywach myśliwskich sygnałów skomponował mi
poważniejszy utwór myśliwski – w tym celu dałem mu 14 II 1942 Kalendarz Myśliwski
„Łowca Polskiego”, w którym są dawne polskie, dziś obowiązujące sygnały.
- (...) Nasz karmnik przy grządkach przed oknem głównym, przynęca sporo różnego ptactwa,
ostatnio przybyli nam nowi bardzo apetyczni goście, a to 5 gołąbków, które od pewnego czasu
trzymają się obozu, bo Polacy mają dobre serca i karmią gołąbki. Wygląd tego karmnika
przedstawia obok przyklejony obrazek, narysowany przez kpt. Mieczysława Manka. Ptaszki
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te karmi obecnie kpt. Gucio Stachowicz i ja, gdy z sąsiedniej sali wylał kpt. Rosołowicz
zupę na ten karmik, która marzła, było niezadowolenie i miejsce miała moja interwencja
u Rosołowicza.
- 21 II 1942 wpisałem do pamiętnika płk. Władysława Kilińskiego następujący urywek z mego
przemówienia na Wieczorze Myśliwskim 3 XI 1941: Polska ustawa łowiecka....
- Kpt. Stasio Płochocki dał 2 fotografie, które zrobił z myśliwskiego rysunku, robionego przez
Jerkisa, a przedstawiającego mnie w otoczeniu mego umiłowania łowieckiego.
- Bronisława Włodkówna w swej książce „Cierpienie i radość” (Księga Św. Wojciecha, str.
115) tak pisze: „Ptaki stukają dzióbkami cały dzień w deskę, pod daszkiem na sośnie, na której
dziewczynki sypią dla nich okruchy”. Sowa te odnieść można do naszego karmnika, z tem, że
wisi on nie na sośnie, ale na słupie od drutów kolczastych, a okruchy sypią stare chłopy, a nie
dziewczynki.
22 II 1942
mjr Józef Jarecki wymalował mi farbami olejnymi na tekturze „rzeźbę św. Huberta”, która
była na wystawie łowieckiej 3 XI 1941, a którą zrobił ppor. Łukasiewicz Mieczysław, obraz
ten ma wymiar 18 x 24,5.
13 IV 1942
(…) Byłem na wykładzie dra
Lewika o Mikołaju Reju. Sprowadziłem sobie przez naszą kantynę niemiecką książkę: „Jägerpaprika”. Über 300 der besten
Jäger - und Fisherwitze, gesammelt
und herausgegeben von Wilhelm
Hochgreve. Mit 8 Abbildungen auf
Tafeln von Heinz Geilfus. Verlag
Paul Parey in Berlin, s. 135 + 1,
broszurowana, cena 2,90 Rm.

Olejny obraz z 22 II 1942 r. autorstwa mjr. J. Jareckiego, na
którym malarz przedstawił rzeźbę „Św. Hubert”, wykonaną
z kości przez ppor. M. Łukasiewicza, ustawioną podczas wystawy na pniu drzewa. Opisy na stronach 128 pod datą 13 XI
1941 i 130 pod datą 22 II 1942. Zbiór Leszka Szewczyka

11V 1942
Poprosiłem inżynierów leśników:
porucz. Stanisława Smólskiego,
por. Tadeusza Gajewskiego i ppor.
Tadeusza Wiecha, z którymi poruszyłem sprawę urządzenia jakiejś
imprezy leśno – łowieckiej 3 XI br.
lub wcześniej, zastanawialiśmy się
nad punktami programu, który wyłuszczyłem w ogólnych zarysach;
dobrą myśl podał mi inż. Smólski,
by przed imprezą urządzić w ramach
codziennych
rannych
wykładów trzy wykłady leśno
– łowieckie, ja godzę się wygłosić
pogadankę o jarząbku, tym tak
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nieznanym nam ptaku – i rzadkim ptaku. Na czynne wzięcie udziału na scenie czy mównicy
nie mogę liczyć na udział leśników – każdy z nich przytaczał różne przeszkody. Pogaduszka
trwała jakiś czas, ale nie zagrzała mię do wzięcia na swoje barki tej imprezy; spodziewałem się
większego zainteresowania tą moją myślą ze strony poproszo-nych kolegów.
12 V 1942
(…) Otrzymałem kartkę od p. Marii Ejsmondowej, matki św. pamięci poety Juliana.
Z majorem Dzierżyńskim Tadeuszem rozmawiałem o myśli mojej urządzenia wieczoru leśno
– myśliwskiego, czegoś pod hasłem „Las i jego mieszkańcy”. Mjr Dz. Odniósł się chętnie do
mojej propozycji i przyrzekł pomoc jeśli leśnicy mię nie poprą i nie wezmą udziału, to świta
mi w głowie urządzenie imprezy czysto myśliwskiej.
19 VI 1941
(…) Wysłałem do Gürtlera kartkę imieninową. Wysłałem do YMCA w Warszawie kartkę
z prośbą o nadesłanie mi książek: 1) Arcta „Słownik wyrazów obcych” (33 000 wyrazów),
2) Korsak Włodz. „Rok myśliwego”. 3) „Słownik ortograficzny języka polskiego”. Wyd.
VI. 4) „Arcta mały słownik języka polskiego:. 5) Słoński: „Historia języka polskiego”.
6) Sztolcman Jan „Łowiectwo”. Gdyby coś z tego nadeszło – miałbym zaspokojony choć
częściowo apetyt duchowy.
13 VII 1942
(…) YMCA przysłała mi rocznik „Łowca Polskiego” z 1933 roku.
26 VII 1942
(…) Pożyczyłem pułkownikowi Krzyżanowskiemu Bolesławowi różne rysunki myśliwskie,
pisma, kalendarz myśliwski i rocznik Łowca Polskiego 1933 – dla poczynienia pewnych
rysunków, potrzebnych mu motywów łowieckich - do jego prac jako grafika świetnego.
9 VIII 1942
Na podstawie rysunków i fotografii w Łowcu Polskim, które dostałem do przeglądu wykonał
ppłk Krzyżanowski tuszem i piórkiem śliczny ekslibris myśliwski, dla płk. Karola Nowaka,
przedstawiający ubitego kozła szpiczaka, leżącego głową do frontu, opodal sztucer (a więc
kozioł ubity kulą) i książka zamknięta, wszystko w lesie na tle zwisających gałązek jedliny.
Exlibris ten ujęty jest w szerokie ramki, u góry w ramce szereg krzyżów Virtuti Militari, na
dole zaś zaprzęg artyleryjski. Odtąd rzeczy mające związek z myślistwem, będę brał w klamry,
dla szybszego ich odnalezienia kiedyś w tej kronice, a raczej dzienniku pisanym maczkiem.
Prośba do Św. Mikołaja
O cud jest trudno, a przecież był cud,
Żeśmy w ojczyźnie mieli wszego w bród,
I słuszne było Krasińskiego zdanie:
„Wszystko nam dałeś, co dać mogłeś Panie”.
Lecz gdy się w kraju począł szerzyć grzech,
Co szedł z pałaców, aż do niskich strzech,
Bóg zesłał na nas straszliwy bicz kary,
Biorąc najdroższe - tej ziemi sztandary.

Dziś, gdy nas depcze twardej wojny but
I wokół chłodno i pusto i drut,
Myśl ulatuje tej grudniowej nocy
Znowu ku niebu, z błaganiem pomocy.
Prosimy Ciebie, Mikołaju nasz,
jeśli dla jeńców też coś w koszu masz,
Złóż nam kłótliwym jeden podarunek:
„Wyrozumienie i wspólny szacunek”.
Józef Władysław Kobylański
Dorsten (Westfalia) 1 XII 1941.
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Włodzimierz Grudziński
Ballada o Świętym Hubercie

(tekst ballady pisany do melorecytacji z muzyką kpt. Runda na „Wieczorze myśliwskim” 3 XI 1941 r.
Skroś chmury, mgły, sine, z wysiłkiem – w udręce,
Przedziera się słońce ponad mury zamku.
Majaczą na wieży w szarości poranku
Na Krzyżu Chrystusa rozpostarte Ręce.
O świcie Rocznicy, pamiętnej od wieków!
Dziś krwawił Bóg w Męce – dla ciebie człowieku.

I rzuca swą chustę, barwioną w czerwieni
na ziemię. – W promieniach krwawej aureoli
Staje jeleń w blasku szkarłatnym się mieni
Znak Męki odwieczny: Krzyż biały na czole.
Ze wstydem i w skrusze pada na kolana
Hubert, pan na zamku – przed Obliczem Pana.

Dziś na Anioł Pański spiż pieśnią nie dzwoni, Z serc dzwonów nie płynie melodia rozlewna, Kołatkę z topoli chłopiec trzyma w dłoni
I wieści Nowinę – cicho – sercem z drewna.
A puszcza naokół smutkiem czci Dzień Wielki.
Jak łzy - rannej rosy rozperla kropelki.

Mości Książę! Tobie śpiewam zbożne baje,
Byś wiedział, że Chrystus co patrzy z Wysoka,
Nie chce by w dniu, kiedy krew Swoją oddaje
Broczyła na ziemię bezbronnych posoka.
11 IX 41 Dorsten w Westfalii

W ciszę lasu korną wkradł się zgiełk pogoni, Psy i ludzie – błyszczą nastawione groty
Mknie jeleń, ucieka, od śmierci się chroni.
Za nim jeźdźcy psom wrzaskiem dodają ochoty.
Nie widzi pan zamku w uciesze zabawy,
Że Chrystus z Oblicza ociera pot krwawy.

6.2.3. Wypisy z dziennika ogólnego. Oflag VI B Dössel13
Myśliwi (kawalerzyści, nauczyciele) i leśnicy działalność kulturalną kontynuowali
w Dössel od pierwszych dni pobytu. Całokształt życia obozowego został spowolniony po
słynnej ucieczce 47 jeńców, którzy wydostali się za druty podkopem, w niedzielę 19 września
1944 r. o godzinie 21.30, podczas zorganizowanego na placu koncertu orkiestry obozowej.
Niemal całkowicie zamarło życie kulturalne po pomyłkowym zrzuceniu na oflag bomby
przez aliancki bombowiec. Pisze o tym w relacji leśnik Tadeusz Mika (...) zostały zniszczone
wszystkie baraki o przeznaczeniu religijnym i oświatowo - świetlicowym. Zginął też jeden z
naszych kolegów, przemiły, dobry i uczynny; był sekretarzem Nadleśnictwa Suwałki. Bomba
przerwała tak bujnie rozkwitłe życie naukowo – kulturalne naszego obozu do końca trwania
niewoli.
Także Kobylański, o czym była już mowa, wspominał w 1944 r., o możliwości pisania
jedynie nocą, po omacku, na małych luźnych kartkach. Spuścizna obozowa Kobylańskiego,
pisana po 14.11.1943 r. na luźnych kartkach i na odwrocie obrazów została rozczłonkowana.
Należy mieć nadzieję, że kolejne poszukiwane teksty z tego okresu ujrzą światło dzienne.
18 X 1942 Dössel
Opracowuję rzecz pt. „Myślistwo w Pieśni o ziemi naszej”, pytałem więc kolegów w sali
13

Dziennik znajduje się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Sygn akt 60
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czy znają Zagórzany, w których przed wiekiem bywał W. Pol. zastanowiło to ich, a gdy
wyszedłem, mówili że jestem prozaicznym, bo myślę o żarciu, a o Zagórzany wypytuję
dlatego, aby tam posłać naklejkę po paczkę żywnościową. Mój Boże! Co za języki, co za
charaktery w uniformie oficerskim. – Po południu spałem, śnił mi się inż. Herman Knothe,
który dał mi dobre zajęcie, a to jeżdżenie po majątkach i regulowanie ich spraw spadkowych.
20 X 1942
Zapytywał mię mjr Grudziński i prosił, bym wziął udział w urządzanym św. Hubercie przez
kawalerzystów i artylerzystów konnych – odpowiedziałem, że zasadniczo nie odmawiam,
ale pragnę w tej sprawie usłyszeć zdanie, p. generała Waraksiewicza jako najstarszego tu
kawalerzysty; stojąc nakreśliliśmy taki mniej więcej program: Msza św. biegi sportowe,
herbatka z przemówieniami i moim udziałem przez wypowiedzenie żartów myśliwskich – ja
zaś proponowałem krótki szkic literacki pt. „Myślistwo w Panu Tadeuszu” oraz deklamację
wiersza z kalendarza myśliwskiego.
22 X 1942
(…) Mjr Józef Grudziński doniósł mi, iż będę powiadomiony o programie św. Huberta i moim
udziale w nim, ja jednak oświadczyłem, że stanę tu na uboczu, wobec ciężkiej krzywdy,
jaka mię w tym roku spotkała od ludzi… szkalujących wszystko i wszystkich brutalnie i bez
podstaw.
3 XI 1942 - 4 XI 1942
W świetlicy odbyło się zebranie kawalerzystów i konnych artylerzystów ku uczczeniu św.
Huberta, najstarszym był tu gen. bryg. Mikołaj Waraksiewicz. Przy herbatce obecnych było
około 100 osób – przemówienia i zespół trzech (skrzypce, akordeon i perkusja) rozgrzały
młodą brać żołnierską. Zebranie to ująłem w specjalny artykuł14, za który gen. Waraksiewicz
złożył mi szczere uznanie i zaproponował odbić tę pracę na powielaczu dając winietkę św.
Huberta. (…) Gen Waraksiewicz oświadczył mi, że gdyby się udało wybić na powielaczu mój
artykuł pt. „Święty Hubert w Dössel”, to możnaby go sprzedawać uczestnikom wczorajszego
zebrania po 10 f. na fundusz wdów i sierot.
11 XI 1942
(…) Napisałem wiersz pt. „Łowy”, biorąc za temat fakt, że jeden z jeńców schwytał wioskowego kota, ubił, usmażył i zjadł (…)
6 XII 1942
Por. prof. Piłat, inżynier leśnik, wygłosił do zebranych leśników i gości (22 osoby) pogadankę
pt. „Przemysł drzewny”, opierając się w wielkiej mierze na źródłach niemieckich. Odtąd
pogadanki podobne odbywać się będą każdej niedzieli o godz. 930; mnie zaproszono na
wszystkie pogadanki, jako stałego gościa i proszono o pogadankę z dziedziny łowieckiej.
8 XII 1942
(...) Wysłałem list z naklejką do W. Garczyńskiego, redaktora Łowca Polskiego w Warszawie.
13 XII 1942
(…) Po apelu byłem na zebraniu leśników, na którym inż. dr ppor. Piłat mówił głównie
o wyrobie dykty.
14

Tekst artykułu „Św. Hubert w Dössel” zamieszczono na stronach 52-56.
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9 I 1943
Pożyczyłem ppłk Pileskiemu rocznik „Łowca Polskiego”.
17 I 1943
Rocznik „Łowca Polskiego” pożyczyłem zoologowi drowi ppor. Raabe’mu.
19 I 1943
(…) Pożyczyłem kpt. Trzcińskiemu rocznik „Łowca Polskiego”, szuka pewnych rysunków.
23 I 1943
Skończyłem czytać W. Pola „Mohort”, arcywspaniały pokarm dla zmęczonej myśli.
26 I 1943
Zaprosiłem mgr. Raabe, zoologa Muzeum Zoologicznego w Warszawie (specjalność pierwotniaki), który ma wygłosić w naszej sali pogadankę o wędrówkach ptaków.
28 I 1943
W sali naszej wygłosił zaproszony przeze mnie, mgr Raabe, zajmującą pogadankę,
pt. „Wędrówki ptaków”, dał też obecnym do przejrzenia 5 zeszytów „Biuletynu Stacji Badania
Wędrówek Ptaków” (1938-39).
14 II 1943
(…) Otrzymałem od ks. J. Ziółkowskiego tłumaczenie z brewiarza, dotyczące widzenia jelenia
z krzyżem między rogami, przez Jana de Matha, założyciela zakonu Przenajświętszej Trójcy.
12 III 1943
Rozstrzygałem spór między myśliwymi o czasie rui sarn - sąd swój wydałem na podstawie
własnych obserwacji i podręcznika Sztolcmana „Łowiectwo”.
13 III 1943
Kpt. Manek odczytał mi swoje wspomnienia z parku stryjskiego, gdzie też pisze o dwóch
niedźwiedziach w klatkach – ja go poprosiłem by na moją prośbę skreślił ten mały obrazek ze
swych lat chłopięcych.
4 IV 1943
(…) Zebranie leśników – dyskusja nad referatem por. Smólskiego o etyce, estetyce i wartości
rzeczywistej lasu. Zabierali głos dr. Piłat, inż. Gajewski, inż. Zięba i płk Bobrowski, mówiąc
o lesie z wojskowego punktu widzenia.
11 IV 1943
(…) Zebranie leśników „O leśnych użytkach oprawnych – inż. Zięba.
18 IV 1943
(...) Po odczycie odbyła się dyskusja, w której wzięło udział 7 osób, każdemu odpowiedziałem.
Odczyt ilustrowałem dwoma obrazami wykonanymi grafitem przez kpt. Jędrzejasza Leona,
jeden obraz to kogut w gąszczu, drugi to kura nad gniazdem z jajami.
22 IV 1943
Ppłk. Śmidowiczowi podobał się bardzo mój odczyt o jarząbku, jaki miałem w Kole Leśników,
zaproponował abym go wygłosił dla całego obozu.
2 V 1943
(…) dr Piłat „Leśnictwo w świetle przemiany poglądów”.
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5 V 1943
Kpt. Jędrzejasz namalował mi akwarelę – nowy obraz jarząbka na gałęzi jarzębiny – trzeci
obraz jarząbka, dwa poprzednie robił grafitem.
9 V 1943
Odczyt w Kole Leśników dra Piłata pt. „Leśnictwo w świetle przemiany poglądów” cz. II
16 V 1943
(…) po południu odbyła się ciekawa dyskusja w Kole Leśników na temat zagadnień poruszonych przez dr. Piłata w odczytach 2 i 9 maja, (…) pogoda dopisała; kosy śpiewają.
23 V 1943
(…) odczyt w Kole Leśników pt. „Planowanie rozsadników”, osób 28 – dyskusja.
25 V 1943
Dr Alfred Alter opowiedział mi dwie historyjki o psach i kotach, które spisałem pt. „Niezwykła
przyjaźń” i „Miłość i zaufanie psiej matki” – Są to zdarzenia z leśniczówki p. Lauterbacha
w lasach wsi Pobocz powiatu Złoczów.
30 V 1943
Byłem na mszy św., jak zresztą w każdą niedzielę i święta. O godzinie 15 por. docent
Zygmunt Kraczkiewicz miał interesujący wykład w Kole Leśników pt. „Podstawy genetyczne
regeneracji tura, żubra i tarpana”.
3 VI 1943
(….) Pozuję por. Zdzisławowi Starowiczowi (barak 13 s. 4), który rysuje mi portret mój,
chciałbym go wysłać na imieniny żony i syna Jasia. (…) Prezesowi konfraterni malarskiej mjr.
Jarosławskiemu, dałem do wywieszenia w lokalu malarni wiersz Leopolda Staffa pt. „Wigilia
w lesie” – prosząc o dokonanie prób zilustrowania tego wiersza.
6 VI 1943
Byłem na pogadance mjra Kośmińskiego w Kole Leśników, mówił na temat „Zastosowanie
drewna w górnictwie”.
20 VI 1943
Niedzielna msza św. Po południu byłem w Kole Leśników na pogadance opartej na artykule
o nasionach leśnych zawartym w piśmie „Wald ū Holz – Las i drewno” oraz artykule z innego
pisma mówiącego o niskim procencie zalesienia na Ukrainie. Pogadankę tę prowadził por. inż.
Tomasz Gajewski w obecności 15 zebranych.
14 VII 1943
(…) Zebranie w Kole Leśników nie odbyło się z powodu karnego alarmu, gdzie mieliśmy
stanąć na placu alarmowym.
11 VII 1943
Odczyt w Kole Leśników pt. „Chemiczne składniki drewna” wypowiedział inż. chemik por.
Missala z Monopolu Spirytusowego.
4 VIII 1943 - 5 VIII 1943
Skończyłem tłumaczyć z niemieckiego książki „Das Reich der Tiere vom Arthur Berger und
dr Josef Schmid, ustęp o świstaku „Der Winterschläfer in Berg”
(…) Rozpocząłem z ww. dzieła tłumaczenie ustępu o kozicy „Unsere Bergantilape”
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13 VIII 43
Z książki niemieckiej Arthura Bergera i Josefa Schmida pt. „Das Reich der Tiere” – przetłumaczyłem przy małej pomocy kaprala Tadeusza Rzerzotarskiego z Inowrocławia dwa
ustępy, a to „Unsere Bergantilape” (kozica) i „Winterschläfer in Berg” (świstak).
14 XI 1943
W Kole Leśników pogadanka inż. Tomaszewskiego o Helu i helskich stosunkach gospodarczo
- leśnych. Lokal zimny, osób 14 z prelegentem. Równocześnie w sali teatru wybitej po brzegi
odbywały się zawody bokserskie, na których byli obecni członkowie Koła Leśników.
18 V 1945 (piątek)
Penetrowałem księgarnie w Warburgu u Wertha znalazłem 10 różnych kart – jako zaproszenia
na polowania.

2.4. Wypisy z kronik „Łowiectwo” i „Drobiazgi myśliwskie”. Oflag VI B
Dössel15
Widzenie św. Emeryka

Klasztor Świętokrzyski najprawdopodobniej został wzniesiony za czasów Bolesława
Chrobrego. Według podania, Emeryk, królewicz węgierski, syn króla Stefana, bawiąc się
z drużyną Bolka Chrobrego na łowach w puszczy ciągnącej się wzdłuż pasma Łysogór,
zauważył na górze obecnej zwaną Jeleniowską piękny okaz jelenia. W pogoni za nim zapędził
się aż na Łysą Górę i tutaj, stwierdził że zabłądził, zatem znowu ukazał się mu ów jeleń wśród
głazów skalnych ze świetlistym krzyżem między okazałymi rogami.
Królewicz Emeryk, oczarowany tym zjawiskiem, zatrzymał się w dalszej pogoni, natomiast
jeleń po krótkiej chwili znikł mu z oczu, a gdzieś z pobliża znad wirchów jodeł i skał ozwał
się do Emeryka anielski głos: – Emeryku! zaprzestań pogoni za jeleniem i złóż na ofiarę Bogu
to, co masz ze sobą najdroższego, a wskażę ci drogę do swoich. Królewicz Emeryk ofiarował
kolejno swego konia, psy myśliwskie i cenny pas rycerski, lecz anioł oświadczył mu, że to
jest najdroższym skarbem, co nosi na piersiach. Wówczas Emeryk wyjął z pod łosiowej kurtki
krzyż o dwu poprzecznych ramionach wykonany z najbardziej skrwawionych cząstek Krzyża
Chrystusowego. Relikwie te podarowała mu matka na dalszą podróż do kraju Lechitów.
Anioł polecił Emerykowi, żeby dołożył starań, by tu na tej górze zwanej Łyścem, czyli
Łysą Górą, wśród puszczy, została wybudowana świątynia Pańska, na miejscu zburzonej
świątyni pogańskiej Śwista, Pośwista i Lelum – Polelum16. W świątyni tej ma umieścić te
same relikwie z drzewa Krzyża Świętego. Po czym anioł wskazał królewiczowi ścieżkę do
osady Kielce. Emeryk po odszukaniu Bolesława Chrobrego, opowiedział mu swą przygodę,
15
W zbiorze Leszka Szewczyka znajdują są dwa zeszyty z Oflagu VIB Dössel formatu ok. A4
zatytułowane „Łowiectwo. Jagdwesen” i „Drobiazgi myśliwskie”, w których zamieścił autor: treści
wykładów wygłoszonych w Kole Leśników, wypisy dotyczące łowiectwa z dostępnej w oflagu literatury
i prasy, przemówienia wygłaszane na wieczorach hubertowskich oraz inne spostrzeżenia. W zbiorze
pamiątek Kobylańskiego jest też wiele luźnych zapisków na tematy łowieckie, m.in.: teksty dla oficerów
występujących w „Wieczorze ku czci św. Huberta”, wiersze, piosenki myśliwskie, relacje oficerów
przybyłych do Dössel z innych oflagów.
16
Z wersją legendy, w której przywołano postaci bożków pogańskich Śwista, Pośwista i Lelum – Polelum autor spotkał się po raz pierwszy i nie znalazł jej w literaturze.
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a Bolesław chętnie dopomógł Emerykowi do wypełnienia danej aniołowi obietnicy. I wkrótce
wśród skał na Łysej Górze stanął klasztor OO. Benedyktynów pod wezwaniem Trójcy Świętej
zwanej od przechowywanych w nim relikwii Krzyża Świętego – Świętym Krzyżem, a od
niego pochodzi dopiero nazwa Gór Świętokrzyskich.

Język myśliwski (Die Jägersprache)17
Jestem już a priori przekonany, że moje niżej rozsnute myśli i wywody, wywołają
u niektórych – jeśli nie u wielu myśliwych gorący sprzeciw, a może nawet będą owym przysłowiowym kijem w mrowisku, czego – nawiasem mówiąc – pragnąłbym dla dobra sprawy.
Nie cofam się więc. Uważam bowiem poruszenie sprawy języka myśliwskiego za rzecz
ważną, dobrą i godną głębokiego i ostatecznego przemyślenia. Czas najwyższy, abyśmy
przestali pielgrzymować manowcami, nie szkodzili dobrej sprawie w najlepszej często wierze
i mieli nareszcie wytkniętą jedną, nie zachwaszczoną czystą i jasną drogę.
Wymiana myśli i poglądów (oby jak najszersza) w tej doniosłej dla nas sprawie, powinna
zorientować ogół myśliwych jak najdokładniej o sposobie, czasie i miejscu używania wyrazów
myśliwskich, a ponadto staje się materiałem dla przyszłego komitetu redakcyjnego „Słownika
języka myśliwskiego”. Język ten bowiem jest istotną częścią składową wielkiej dziedziny
pracy narodowej, której na imię „ŁOWIECTWO”.
Polskie łowiectwo powinno mieć wyraźne kontury jako odrębna, ściśle zamknięta korporacja. A do porozumiewania się w jej obrębie, w sprawach, dotykających różnych gałęzi
łowiectwa, powinien służyć nam własny i bogaty język przechodzący w cennym spadku
z pokolenia na pokolenie.
Polski myśliwy poznaje swego towarzysza nawet przy przelotnym spotkaniu się, już po
kilku jego wyrazach, zaczerpniętych z bogatego i kwiecistego języka pranemrodów naszych.
Niejednokrotnie słyszałem z ust wytrawnych myśliwych zdania, że dla zachowania,
kultywowania i propagandy języka myśliwskiego, powinniśmy używać go w powszedniej
rozmowie nawet z niemyśliwymi, o ile – oczywiście tematem jest jakaś dziedzina myśliwska.
Ba! Zdążają nawet niektórzy używania go w artykułach codziennej prasy.
Nie podzielam takiego stanowiska i zajmuję więc przeciwną barykadę. Uważam bowiem
takie postępowanie za fałszywe, mijające się z celem, a nawet szkodliwe.
Należałoby sobie życzyć, aby właśnie w podobnych wypadkach nie używano języka
myśliwskiego. Rozważmy na zimno, dokładnie i logicznie, coby wynikło, gdyby każdy z nas
zaczął myśliwskie zagadnienia omawiać na łamach niefachowej prasy, czy też na balach,
wyrazami myśliwskimi. Powstałaby wówczas niejasność, zamieszanie i istny chaos w polskiej
mowie. Osiągnęlibyśmy z całą pewnością nie tylko to, że miłośnicy i badacze przyrody,
ale i ogół czytelników unikaliby, jak rozpalonego żelaza, wszelkich w prasie opowiadań
o zwierzynie łownej, polowaniach etc. Natomiast w interesie łowiectwa i poznania ojczystej
ziemi jest właśnie działanie w kierunku zbliżenia ogółu do świata zwierzęcego, do natury,
a nie odpychanie go przez przemawianie doń słowami dla niego dziwnymi i niedostępnymi,
a których zbyt często nawet niejeden stary myśliwy nie posiada w swym repertuarze.
Matka, opowiadająca dzieciom bajki czy też historie o zwierzętach, które myśliwy nazywa „łownymi”, niechaj przy poruszaniu np. tematu o sarnie, mówi spokojnie o jej nogach,
17

Tekst znajduje się w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych. Sygn akt 60
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uszach, zadzie czy oczach. Dziecko bowiem zgubiłoby się całkiem w swej mowie ojczystej,
gdyby matka nagle poczęła mówić o cewkach, łyżkach, serwecie i świecach. Taki sam
oddźwięk swoich wysiłków uzyskałby nauczyciel w szkole.
Niech myśliwy przynosząc z polowania oblepionego krwią zająca, nie mówi do
służącej: - Ostrożnie bierz gacha i tylko za tylne skoki, bo turzyca farbą zwalana. Lub innym
razem, wychodząc z domu niech nie daje polecenia otarcia z kurzu „szabel” nad biurkiem,
bo nie osiągnie zamiaru, gdy może służąca zamiast kłów dziczych obetrze pradziadowską
karabelę, lub co gorsza wystraszona niezrozumiałymi wyrazami, pobiegnie do pani z hiobową
wiadomością, że się panu pogorszyło…
Wspaniałe wprost powiedzonko przytoczył Kornel Makuszyński w książce „Ze środy na
piątek”. Pisze on tam w nowelce „Mój pierwszy zając” w ten sposób: „Myśliwi tak się zrośli
z puszczą i z dzikim zwierzem, że używając nawet mowy innej, niż ludzie, nie mający na
rękach krwi. Powiada taki: - Nie mogę dziś przyjść do klubu, bo moja żona bardzo » kniazi «
(!), albo też: - Spojrzyj pan, jaki „talerz” ma ta pani (!). Jeden zając wie o czym taki myśli.”
Rzecz ta umieszczona w „Łowcu Polskim”, czy in. piśmie myśliwskim, jest kapitalną
perłą humoru – natomiast znudzony przejdzie nad tym passusem każdy, kto nie zetknął się
z mową myśliwską, a więc nie zna treści podanych słów’ „kniazi” i „talerz”.
Piękny i wartościowy język myśliwski zatrzymajmy jako tajemnicę własnego zakonu,
jako fachowy język wewnętrznego życia naszej myśliwskiej korporacji, jako jej nerw i cement,
a życzmy sobie, aby go nigdy nie używali ci, którzy nie służą pod zielonymi sztandarami św.
Huberta.
Dössel b. Warburg, Oflag VI B. (Westfalia) Maj 1943
Józef Wł. Kobylański

Tradycja myśliwska w Hadamarze18
Dzień św. Huberta nie przeszedł bez echa w oficerskim obozie jeńców w Hadamarze
Górnym i Hadamarze Dolnym19, urządzony w latach 1940 i 1941. Poniższe dane podało mi
kilku „Hadamarczyków” przybyłych do obozu w Dorsten w 1942 r. dane te nie są jednak nie
są szczegółowe, niejedne zatarły się w pamięci, uleciały nazwiska wykonawców imprezy, a
przedewszyskiem trudno ustalić program w poszczególnych latach 1940 i 1941, zlewa sie on
w niniejszej mojej notatce w jeden program za te dwa lata.
Hadamar Górny
Uczczeniem dnia 3 listopada20 zajęło się „Koło Myśliwych”, leśnicy i kawalerzyści. Głównym
zaś organizatorem był rotmistrz 10 pułku ułanów Napoleon Kostanecki. Wg zaś relacji innej
Tekst na luźnych kartkach. Zbiór Leszka Szewczyka.
Oflag XII A (przemianowany w 1942 na VII B) położony był w mieście Hadamar, niedaleko Limburga
w zachodnich Niemczech. Wyzwolony przez Amerykanów 26 marca 1945 r. Obóz rozlokowany był
w dwóch miejscach. „Hadamar Dolny” mieścił się w centrum miasteczka w murowanym dwupiętrowym
budynku z mansardą, w którym przed wojną mieścił się zakład dla niedorozwiniętych chłopców.
„Hadamar Górny” urządzony był w dużym, dominującym nad miastem budynku w formie zamku
z ciosanego kamienia, w dawnym konwikcie – domu wypoczynkowyu lub internacie dla księży. Relacje
Romana Babińskiego (sygn. 296, s. 1.) i Jana Wrzesińskiego (sygn. 1124, s. 29), będące w CMJW
w Łambinowicach Opolu.
20
Brak roku, w którym odbyła sie impreza. W grę wchodzą lata 1940 lub 1941.
18
19
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dzień ten przygotowała redakcja „Żywego Dziennika”. uroczystość ta odbyła się za wolnym
wstępem na scenie, urządzonej za pieniądze oficerów jeńców w lokalu, która wedle potrzeby
była też kaplicą. Publiczności obozowej bardzo dużo.
Był to rodzaj wieczoru poświęconego św. Hubertowi o następującym programie:
1. „Bieg myśliwski” jednak bez żadnego ruchu. był on zobrazowany za pomocą następujących
dekoracyj malowanych temperą na papierze, przedstawiały one część łąki, na której odbywa
się konna gonitwa, a głównie las przecięty drożyną, tu na rozstaju stała leśniczówka i tablica
z napisem „Lasy Państwowe”. (...) Drzewa - kulisy21 wycięte z tektury i pomalowane na szatę
jesienną schodziły w perspektywie w głąb sceny aż na tło, na którym namalowany już był
dalszy ciąg. Obok leśniczówki stała dorodna i zaciekawiona „leśniczanka”. Nastrojową tę
i piękną scenę odtworzoną przez artystę malarza z Warszawy ppor. rez. Tadeusza Zelenaya
z Warszawy, omówił w obrazowym opowiadaniu por. Eugeniusz Niemirowski z 6 pułku
ułanów. Opowiadaniu temu towarzyszyła ilustracja muzyczna w postaci sygnałów na trąbkach
oraz ujadanie, a raczej psów gończych, których głos doskonale naśladował rotmistrz Weis.
2. Chór odśpiewał kilka piosenek myśliwskich zaczynając pieśnią „Hej!, hej!, do kniej!”, które
przypominały zebranym poszumy ojczystych lasów, wzbudzały wspomnienia i tęsknotę za
słonecznymi dniami.
3. Wspaniałym basem zawodowego śpiewaka odśpiewał por Sylwestrowicz-Dowojno „Pieśń
Chorążego” z „Hrabiny”, zbierając zasłużone oklaski.
4. Orkiestra odegrała okolicznościowe utwory i piosenki związane z myślistwem.
5. Nadleśniczy Lasów Państwowych ppor. rez. Klonowski, przezwany „Zielonko” opowiadał
obrazek z własnych przeżyć pt. . „Mój pierwszy dzik” punkt ten był słaby, autor mówił długo
i nudnie.
6. Pełny sukces odniósł ppor. rez. Sutarzewicz, który deklamował wyjątki z „Pana Tadeusza”
A. Mickiewicza i z poezji Kazimierza Przerwy Tetmajera popisując się dużą pamięcią i świetną elokwencją.
Impreza ta wzbudziła duże zainteresowanie i była miłą atrakcją w jednostajnym trybie życia
jenieckiego. Przy tej okazji jeden z moich informatorów, dodał że Koło Myśliwskie urządzało
co dwa tygodnie „towarzyską herbatkę”, podczas której wygłaszano zapowiedziany odczyt,
a po nim szła żywa dyskusja, w której snuto nić niedawnych wspomnień.
Hadamar Dolny22
O dniu 3 listopada 1941 r. w Hadamarze Dolnym niewiele zebrać zdołałem. Jakkolwiek
upłynęły dopiero trzy lata niewdzięczna pamięć jeniecka sporo punktów zaprzepaściła.
Uroczystość urządziła grupa kawalerzystów i artylerzystów konnych dla swojego kółka
mając na czele podpułkownika Kasperskiego. Z poza tych dwóch broni, nie tylko nikogo
nie dopuszczono, ale nie proszono nawet wszystkich, a dla zaproszonych opłaty miały być
wysokie. Całość odbyła się na scenie teatralnej, dekoracje przedstawiały sfory psów na polu,
Kulisa – wąski pas drzewostanu.
W książce „Myśliwi w oflagach”, nie znając pamiętników Kobylańskiego, „Bieg Św. Huberta”
zorganizowany w Hadamarze Dolnym umieścił autor książki w Oflagu XII A Hadamar, bez podania
podobozu, w którym się odbywał. Notatki Kobylańskiego pozwalają doprecyzować (jeszcze nie w pełni)
przebieg i miejsca uroczystości hubertowskich w Hadamarze.
21
22
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dojeżdżaczy i trębaczy oraz kilka sylwetek konnych na przeszkodach. Na naczelnym miejscu
dominowały wycięte z tektury rogi jelenie. Uczestnicy tego zamkniętego „Huberta” przynieśli
w termosach kawę, kanapki oraz … piwo … prawdziwe jeszcze piwo. Miał tam grać na
skrzypcach ppor. Cierniak, występować ppor. Szajewski… W zasadzie „Hubert” ten nie udał
się, a najlepszym jego punktem było przyjęcie… szum… i gwar23.

Awers i fragment rewersu karnetu okolicznościowego, jaki otrzymał Kobylański
od uczestników „Biegu św. Huberta” zorganizowanego w 1941 r. w Oflagu XII A
Hadamar Dolny.

Piosenka kapitana Kobylańskiego
(melodia pieśni myśliwskiej z „Wolnego strzelca” Webera)

Wśród drutów zagrody
Przyjaciel Ejsmonda
Miast żywej przyrody
Obrazki ogląda.
Wspomnieniem pomyka
Wśród lasów i łąk
Tu widzi łeb dzika,
A tam słonek ciąg.
Borsuki, rogacze
Tam sunie mykita. (bis)
Tam czaple, derkacze,
Tu bażant wykwita. (bis)
Dalejże, hej do kniej,
Dalejże do kniej!
Kot każdy w obozie
Me serce porusza, (bis)
Próżnuję w tej kozie,
A ciągnie mnie dusza, (bis)
Dalejże, hej do kniej
Hej do kniej!

Myśliwskie zapały
Utopię w kronice,
W pogoni do chwały
Za pióro uchwycę.
Zwierzyny tu wiele,
Lecz inny jej typ,
Tu bąka ustrzelę,
Tam kawkę, tu pip!
Rysunki i szkice
I karykatury, (bis)
Pomieszczę w kronice,
Co tylko ma który (bis)
Zbieram rad każdy grat,
Zbieram każdy grat!
Dokładnie opiszę
Zasługi, wybryki, (bis)
Programy, afisze
Teatru, muzyki. (bis)
Zbieram rad każdy grat,
Każdy grat.

Wśród zdań rykowiska
I tarła poglądów
Rzecz bardzo to śliska
Trafnego osądu.
Na którą tu stronę
Przechylić się w mig?
Tu młody jelonek
A tam stary dzik!
Kultury przejawy,
Wierszyki, odczyty (bis)
Koncerty, wystawy,
Materiał obfity. (bis)
Znoście mi, znoście mi
Każdy trzy po trzy!
Dla dziejów nauki
Pracuję co siły, (bis)
Niech wiedzą prawnuki,
Co dziady robiły! (bis)
Każde więc znoście mi
Trzy po trzy!

23
Imprezę tę opisał, w odręcznej notatce i w zdecydowanie korzystniejszym świetle, mjr Czesław
Święcicki, podając znacznie więcej szczegółów. Notatka ta znajduje się w MŁiJ w Warszawie, jej
streszczenie w cyt. książce „Myśliwi w Oflagach”. Mjr Święcicki w relacji wspomina m.in o karnecie
pokazanym na str. 140 i o recytacjach ppor. Andrzeja Manteufela - Szoege, o których mowa na str. 67.
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Wiersz z dedykacją
J.W. Panu Kapitanowi Józefowi Kobylańskiemu, zapalczywemu „Nemrodowi i równie
zawziętemu Długoszowi” w jednej osobie, w dowód sympatii ofiaruję.
Gdy spokojny czas nastanie,
Może kiedyś przy bigosie,
Gdzieś po łowach, na polanie,
Gdy wędzone w kotle prosię
Smakowicie wierci w nosie
Wspomnisz o mnie kapitanie!
Obóz jeńców ofic. Pol. w Dössel, 16 marca 1944
Kazimierz Orzeł, podchorąży
urzędnik samorządowy w Łańcucie.

6.3. Z czasów PRL
Wielce Szanowny Obywatelu Redaktorze!
(List J. W. Kobylańskiego do red nacz. Rzeczypospolitej)
Przesyłam artykuł z terenu kolejowego o numerowych. Zagadnienie to jest jedną wielką
krzywdą. Ci zabiedzeni ludzie, zahukani ciężką pracą i dolą nie potrafili się dotąd bronić,
nikt o nich się nie troszczył, nawet Związek Transportowców ich zaniedbywał, a kolej
wykorzystywała.
Na dworcu głównym jest „pokój numerowych” mały i ciemny, bo bez okien na zewnątrz,
okna bowiem wychodzą na korytarz. Tu byłem świadkiem niejednej goryczy numerowych, tu
widziałem jak stary numerowy jadł „obiad” za 23 zł, to jest 15 dkg kiszki kaszanej bez chleba,
bo sił potrzeba... do dźwigania, a w domu żona obiad gotuje, a on dziś zarobił dopiero 180 zł.
Jestem radcą kolei i boli mnie ten wyzysk PKP, ta bezspornie ciężka krzywda. Trzeba
wreszcie upomnieć się o ludzką krzywdę.
Obywatelu Redaktorze! Proszę bardzo o szybkie zamieszczenie załączonego reportażu,
numerowi czekają na to i proszą o to, bowiem w dniach 1, 2 i 3 lipca (sobota, niedziela,
poniedziałek) odbywać się będzie w stolicy Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego
Transportowców, w którym są zrzeszeni numerowi. Artykuł mój będzie im wielce pomocny.
Jeśliby Szanowny Redaktor miał zamiar posłać na dworzec główny fotografa to proszę go
skierować do Lewandowskiego lub Cyglera.
W tej ważnej sprawie krzywdy społecznej pozwolę sobie odwiedzić wielce Szanownego
Obywatela Redaktora jutro, tj. we wtorek między godziną 16.30 a 17.
Z wyrazami wysokiego szacunku i poważania kreśli się
Józef Kobylański.
Gorący uścisk dłoni za artykuł o Laskach, zamieszczony w niedzielnym numerze Rzeczypospolitej.
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