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Piękna, niegdyś królewska ziemia niepołomicka gościła w dniach 1012.06.2011 roku myśliwych, dla których kultura łowiecka jest ważnym
elementem współczesnego łowiectwa. Zainteresowanie kongresem okazało
się nadspodziewanie duże, uczestniczyło w nim blisko 260 myśliwych i
sympatyków łowiectwa. Organizatorzy imprezy: Polski Związek Łowiecki,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie, Zakon Kawalerów
Orderu Złotego Jelenia, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ oraz
Urząd Miasta i Gminy Niepołomice dołożyli wszelkich starań, aby święto
polskiej kultury łowieckiej wypadło imponująco, a impreza głęboko zapadła
w pamięć jej uczestników.

Kongres odbył się pod honorowym patronatem ministra Piotra Żuchowskiego –
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W skład
komitetu honorowego kongresu wchodzili: Andrzej Gdula - prezes Naczelnej
Rady Łowieckiej, Lech Bloch - łowczy krajowy, Marian Pigan - dyrektor
Generalny Lasów Państwowych, Stanisław Dziwisz - Kardynał Metropolita
Krakowski, Stanisław Kracik - Wojewoda Małopolski, Roman Ptak - Burmistrz
Miasta i Gminy Niepołomice, Stanisław Sennik - dyrektor Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych w Krakowie, Barbara Ptak - prezes Fundacji Zamek
Królewski w Niepołomicach oraz Maria Jaglarz - dyrektor Muzeum w
Niepołomicach.

Od lewej: K. J. Szpetkowski, M.P. Krzemień, Roman Ptak, P. Żuchowski, Stanisław Sennik, Jan
Błaszczyk

Gości i uczestników kongresu przywitał M. P. Krzemień. Byli wśród nich:
minister Piotr Żuchowski, Yves Lecocq - sekretarz generalny FACE, Jan
Błaszczyk - główny specjalista ds. łowiectwa w Generalnej Dyrekcji LP, Roman
Dziedzic – wiceprezes NRŁ, Stanisław Sennik, Kazimierz Szabla, Edward
Balwierczak – dyrektorzy RD LP w Krakowie, Katowicach i w Krośnie, Roman
Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice, Barbara Ptak – prezes Fundacji
Zamek Królewski Niepołomicach, Maria Jaglarz - dyrektor Muzeum w
Niepołomicach oraz goście z Czech, Słowacji, Ukrainy, myśliwi i dziennikarze.

Wprowadzenie sztandaru ORŁ
w Krakowie

Od lewej: M.P. Krzemień, Yves Lecocq, A. Adamski, K. Mielnikiewicz

K. Szabla, . H. Świda, H. Zwinczak, A. Papież

Od lewejM. Hajduga, Z. Makarewicz, M. Strawa, R. Dziedzic

K. Kadlec, M. Kościelniak – Marszał, K. Szpetkowski, A. Tomek,

Od lewej: A. Dziatkowiak, W. Smolski, H. Mąka, M. Grzywińska

D. Gordat, A. Albigowski, J. Rokosz, H. Okarma

Wystawy łowieckie towarzyszące kongresowi
Wystawy ukazujące kulturowy dorobek myśliwych, towarzyszące ważnym
imprezom organizowanym przez Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia i
Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, weszły już do kanonu tradycji
łowieckich. Podczas kongresu Piotr Żuchowski, Roman Dziedzic i Antoni Papież
przecięli wstęgę, otwierając uroczyście wystawę „Łowiectwo w sztuce”,
obejmującą ekspozycje: Malarstwo i grafika, Myśliwska wiosna – Requiem oraz
Gabinet Wielkiego Mistrza Zakonu Kaalerów Orderu Złotego Jelenia.

W niepołomickim zamku można było zwiedzić sale wystawowe Małopolskiego
Centrum Kultury Łowieckiej, w których obok licznych trofeów krajowych i
zagranicznych prezentowana była ekspozycja czasowa poświęcona
Włodzimierzowi Korsakowi, urządzona przez Hubera Zwinczaka i Wojciecha
Plewińskiego ze zbiorów Zdzisława Korzekwy.

I OPERA MYŚLIWSKA W NIEPOŁOMICACH
Do wyjątkowych kulturalnych wydarzeń wieczoru należało pierwsze w Małopolsce
wystawienie opery myśliwskiej pt. „Heca albo polowanie na zająca”, uznanej za
najstarsze polskie dzieło operowe.
Opera stanowi jednoaktowy, kameralny utwór sceniczny wokalno-instrumentalny o
cechach komicznych, zaliczany również do tzw. komedii rybałtowskiej, określanej
mianem anonimowego satyrycznego utworu dramatycznego. Fabuła utworu
nawiązuje do scen rodzajowych szlachty z epoki sarmackiej. Treść opery łączy się z
porannym przygotowaniem do łowów, polowaniem, spotkaniem po polowaniu w
dworze, gdzie odbywają się przygotowania do biesiady. Przedstawienie utrzymane
jest w nastroju zabawowym i humorystycznym. Na uwagę zasługuje melodyjność i
prostota prezentowanych arii oraz wysoki, profesjonalny poziom artystycznego
wykonania, w tym wspaniała gra aktorska. Do interesujących efektów artystycznych
należały staropolskie sygnały grane na bawolim rogu przez Krzysztofa Kadleca,
rozbrzmiewające spoza sceny.

Wyróżnić należy także
piękną scenografię, wystrój
wnętrz oraz stroje artystów
nawiązujące do dawnej
epoki. Również właściwie
dobrane oświetlenie i jakość
dźwięku przysłużyły się do
pełnego sukcesu wystawienniczego utworu.

Wystawienie opery w
Niepołomicach bezsprzecznie
stanowiło wyjątkowe
wydarzenie artystyczne,
wpisujące się w historię
polskiej muzyki i kultury
łowieckiej. (K. Szpetkowski,
„Kultura Łowiecka, nr 61,
2011 r.
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Wybuch II Wojny Światowej, u progu sezonu łowieckiego,
spowodował że polscy myśliwi bez chwili zastanowienia
zamienili zarekwirowaną im przez hitlerowskiego okupanta
broń myśliwską na karabiny wojskowe, by bronić wolności i
niepodległości ziem swych przodków - lasów, wód i pól,
będących obfitymi w zwierzynę łowiskami, miejscami wielu
spotkań i wspomnień, których nie zdołały zniszczyć
najstraszniejsze nawet represje okupanta dokonywane w
jenieckich i koncentracyjnych obozach śmierci, wspomnień,
które pozwoliły wielu myśliwym przetrwać czas zniewolenia, a
niektórym skutecznie działać i wzbogacać łowiecką kulturę i
naukę.

Łowiectwo przed wojną było zdominowane przez posiadaczy ziemskich i
bogatych włościan, ludzi w mundurach (wojskowych, leśników) oraz
wykształconych mieszczan (inżynierów niemal wszystkich specjalności,
naukowców, artystów, nauczycieli i urzędników różnych szczebli).
Mundury i szarże oficerów rezerwy po wybuchu wojny zaprowadziły
większość z nich do oflagów rozsianych po całej Rzeszy.
Bieg myśliwski z okazji św. Huberta w
majątku hrabiego Ignacego Mielżyńskiego w
Iwnie. Na pierwszym planie widoczny
właściciel majątku Iwno hrabia Ignacy
Mielżyński (z brodą) i gen. Władysław Jung.
3.11.1927r.

Nic też dziwnego, że wśród jeńców wszystkich obozów byli
wyznawcy św. Huberta, a ślady ich działalności znajdujemy tam,
gdzie tworzyli oni największe skupiska obozowe, gdzie jeńcami –
myśliwymi byli ludzie pióra, artyści, dziennikarze piszący
pamiętniki i wydający obozową prasę, animatorzy kultury
obozowej, wreszcie tam, gdzie istniały zorganizowanie struktury
organizacyjne – koła myśliwych i leśników.

W obozach jenieckich początki egzystencji były niezwykle trudne.
Swą inicjatywę osadzeni koncentrowali na zaspokojeniu głodu,
przezwyciężeniu depresji, znalezieniu azylu w ciasnocie
pomieszczeń obozowych. Jednak szybko (…) ludzie sami postawili
sobie wymagania. Ledwie się poznali, mimo to potrafili po kilku
miesiącach przekształcić obóz w Murnau w zorganizowany ośrodek,
który wytyczył sobie obowiązki i zadania z myślą o zachowaniu
spoistości i o celach na przyszłość. (…). Utworzone na początku
grupki uczące się języków obcych, grupki zawodowe inżynierów,
agronomów, leśników, ekonomistów i nauczycieli przekształciły się w
zorganizowane koła, a dorywcza nauka i samokształcenie przybierały
formy zorganizowanych kursów prowadzonych o oparciu o z góry
ustalony program. (…) Każdy jeniec, poza dziedziną, której głównie
czas poświęcał, miał do wyboru wiele odczytów referatów lub gawęd
na najrozmaitsze tematy. Zainteresowaniem cieszyły się (…) gawędy
krajoznawcze i łowieckie (S. Majchrowski 1976 ). Zostańmy przy
ostatniej, najbliższej nam tematyce.

Oflag VIII A Murnau
W obozach jenieckich kwitło szeroko życie kulturalne. Myśliwi i
leśnicy organizowali uroczystości ku czci swego patrona, św.
Huberta, wieczory myśliwskie, wystawy. W oflagu VIII A Murnau
(…) w ramach zebrań Koła Leśników uroczyście co roku obchodzony
był dzień św. Huberta. W pięknie udekorowanej sali (zasługa
każdorazowo inż. Zdzisława Rybiańskiego) poświęcano w dniu tym
ku uczczeniu patrona łowiectwa wykład z dziedziny
ogólnołowieckiej. Wykłady i okolicznościowe przemówienia
wygłaszali: nad. inż. Michał Bernakiewicz. Student leśnictwa Karol
Eder, nadl, inż. Józef Goetz, nad1. Mieczysław Paul. Uroczystości te,
na których licznie skupiał się zawsze świat myśliwych, pozostawiły
uczestników bardzo miłe wrażenie (Goetz 1947).
Myśliwi angażowali się także w inne przedsięwzięcia kulturalne,
byli członkami chórów obozowych, zespołów teatralnych. Inż.
Henryk Gosiewski, mający uzdolnienia plastyczne urządzał
scenografię teatralną do rewii sportowej

I Działalność naukowa, szkoleniowa i popularyzatorska

Oflag VII A Murnau

Po latach wspominał inż. Henryk Gosiewski, jeniec oflagu w Murnau: W latach 19391945 byłem w obozach jenieckich. Poznałem tam wielu znakomitych myśliwych.
Czerpałem z ich opowiadań, wykładów, referatów dotyczących łowiectwa wiadomości
teoretyczne, poznałem myśliwskie sekrety. W niewoli byli tacy, którzy polowali na całym
świecie. O łowach na niedźwiedzie w Rumunii opowiadał książę Maciej Radziwiłł, o
polowaniach w Afryce na grubego zwierza Janusz Makarczyk. Słuchanie barwnych
opowieści podniecały moją wyobraźnię, budziły nadzieję na podobne przeżycia. (Echo …)
Duże zainteresowanie kilkusetosobowej grupy myśliwych i leśników tematyką łowiecką
skłoniło nadl. dr. inż. ppor. Józefa Goetza do opracowania pod koniec 1940 r. planu
„Cyklu Wykładów Łowieckich”. Polskie dowództwo obozu (za zgodą władz niemieckich)
wyraziło zezwolenie na rozpoczęcie zajęć, które prowadzone były z różną intensywnością
do czerwca 1944 r.

Z góry pragnę zaznaczyć, iż podjęte zadanie ze względu na trudności techniczne nie
należało do łatwych. Na przeszkodzie stawał przede wszystkim brak sali wykładowej,
co zresztą bardzo poważnie zaciążyło również na pracy innych kół naukowych. Jedna
duża sala, mogąca pomieścić większą ilość słuchaczy oddana została do dyspozycji
„Cyklu Wykładów Łowieckich” zrazu raz na tydzień, później raz na dwa tygodnie, a
wreszcie w 1944 roku wykłady musiały być zawieszone. Poza tym ogromne
zagęszczenie, brak spokojnego dla siebie kącika a nawet miejsca do siedzenia, złe
wyżywienie, psychiczne nastawienie wobec ponurych wieści, docierających z kraju, nie
stwarzały pomyślnych warunków do pracy. Mimo to znalazło się wielu chętnych do
opracowania i wygłaszania poszczególnych referatów, co ze szczególnym naciskiem
podnieść pragnę (J. Goetz. 1947).
Nazwiska prelegentów i najważniejszą tematykę wykładów o imponującej
różnorodności, jak na warunki obozowe, obejmującą 137 godziny wykładowe
przywołał po wojnie J. Goetz w Łowcu polskim: dr inż. Józef Goetz: Kuropatwa i jej
hodowla, Karmienie drobnej zwierzyny w porze zimowej, Nowe drogi w hodowli grubej
zwierzyny, Prusy Wschodnie, jako teren łowiecki, Rozmieszczenie zwierzyny w Polsce (+
34 mapy rozmieszczeniowe), Na marginesie Międzynarodowej Wystawy Łowieckiej w
Berlinie, Zasady odstrzału selekcyjnego, Karmienie zwierzyny grubej w porze zimowej,
Kwestja wyżywienia naturalnego w różnych łowiskach. Karol Ike – Dunikowski:
Wystawa Łowiecka w Berlinie. Nadl. Marian Hibl: Słonka. Mjr Janowski, mjr Becher i
rtm. Wilczyński: Puszcza Nalibocka.

inż. Henryk Gosiewski

Leśnicy i myśliwi w Oflagu VI A MURNAU

Dr Józef Goetz

Mjr Janusz Ossowski: Moje polowania poleskie, Toki cietrzewi na Polesiu, Lekarze
naszych lasów, Dzikie gołębie, Zwiastuny wiosny, Sowy, Krukowate, Nasze śpiewaki wszystkie referaty zawsze barwnie ilustrowane. J. Mogilnicki: Fotografowanie
zwierzyny łownej. Nadl. Niebieszczański: Cietrzew i jarząbek. Alfons Nowak: Zając i
jego hodowla, Królik, Ptactwo drapieżne (barwnie ilustrowane), Fretka i polowanie z
nią, Kaczki - przegląd gatunków krajowych (bogato ilustrowany), Kaczki – hodowla,
Dzik. Nadl. Mieczysław Paul: Ustawa łowiecka i bezpieczeństwo na polowaniu, Jeleń
nizinny, Markowanie po strzale i szukanie postrzałka, Etyka myśliwska, Kilka myśli o
nowoczesnym łowiectwie.
Ppłk Plackowski: Zagadnienia kultury łowieckiej w Polsce,
Żubry w Polsce. Inż. Ludwik Plater: Sarna – hodowla. Gen.
Zygmunt Podhorski: Wilk, Głuszec. Maciej Radziwiłł: Jeleń
karpacki. Nadl. inż. Zdzisław Sakowski: Organizacja
polowań na drobną zwierzynę.
Ppłk Józef Słanasz: Jastrzębie polskie (wykład dwa razy
powtarzany, bardzo bogato ilustrowany własnymi
rysunkami i obrazami). Inż. Siedlecki: Pies myśliwski i jego
rasy. Eugeniusz Szamborski: Łowiectwo na terenach
włościańskich, Ptactwo błotne i wodne (bogato ilustrowane
własnymi rysunkami), Puszcza Białowieska.

Mjr Władysław Wiehtowski: Lis, Hodowla bażanta, Psy i ich układanie, Jeszcze o
bażancie. Dr Witkowski: Choroby zwierzyny, Choroby zakaźne zwierzyny łownej. Kpt.
Wolszczan: Chów szczeniąt i ich układanie. Kpt. Zalewski: Myśliwska broń śrutowa,
Myśliwska broń kulowa. Poza ramami „Cyklu wykładów łowieckich” referaty na tematy
łowieckie wygłosili: stud. leśn. Modzelewski: Polowania w Puszczy Białowieskiej i nadl.
inż. K. Klonowski: - Bory Tucholskie. (J. Goetz, 1947).
Warto też odnotować, że materiały przygotowane do wykładów posłużyły do
opracowania podręczników, które zostały zarejestrowane u władz obozowych. Kpt.
Zalewski napisał dwie pozycje pt. Studium o psie myśliwskim i Broń myśliwska, inż.
Ludwik Plater monografię Sarna i poradnik Zagadnienie paszy w łowisku, ppłk J.
Słanasz monografię Jastrzębie polskie, a dr inż. Goetz podręczniki z zakresu biologii i
gospodarki łowieckiej: Zwierzęta naszych łowisk, Wysadzanie zwierzyny do łowiska,
Łowiska i ich urządzenie, Dokarmianie zwierzyny w porze zimowej.
Niektóre pozycje książkowe z uzupełnieniami i ze zmienionym tytułem ukazały się po
wojnie: Kazimierz Zaleski - Broń i amunicja myśliwska, Józef Goetz – Urządzanie
łowiska leśnego.
Ta interesująca i różnorodna tematyka prezentowana była, jak na warunki obozowe,
bardzo atrakcyjnie, była bogato ilustrowana planszami wykonywanymi przez
wykładowców. Powodowało to, ze na wykłady z łowiectwa przychodziło po kilkuset
słuchaczy, także spoza braci łowieckiej, której w obozie było ok. 600 osób.

Warto podkreślić bardzo duży udział wśród wykładowców leśników, którzy polowali z
zamiłowania, bądź nadzorowali łowiska i organizowali polowania z racji zawodu. Ci sami
myśliwi – leśnicy byli niejednokrotnie członkami Kół Leśników i Kół Łowieckich,
organizowali wspólne przedsięwzięcia kulturalno oświatowe.
W Oflagu VII A Murnau prowadzona była też swoista działalność naukowa. Z relacji J.
Paula dowiadujemy się o pracach dr. J. Goetza: (…) na temat rozmieszczenia zwierzyny
łownej w Polsce pragnę dodać, że autor osobiście odwiedzał tych kolegów spośród
wybranych użytkowników łowisk w okresie przedwojennym, i w toku rozmów polegających
na zadawaniu pytań osobiście wypełniał przez siebie przygotowaną ankietę. Wszelkie dane
były konfrontowane zwykle u dwóch dalszych osób udzielających informacji o sytuacji w
tym samym powiecie lub rejonie. W przypadku skrajnych rozbieżności w otrzymanych
informacjach następowało dochodzenie przyczyn różnic. Autorowi chodziło nie tylko o
rozmieszczenie (zasięg) ale i o zagęszczenie poszczególnych gatunków - przy czym dużo
uwagi poświęcał występowaniu gatunków rzadkich i chronionych (żurawie, dropie itp.).
Praca ta stanowiła właściwie podstawę do przyrodniczego sklasyfikowania zespołów
zwierząt łownych względnie samych łowisk. Istniało tu pewne powiązanie z pracą grupy
innych kolegów, którzy opracowywali projekt polskiej ustawy łowieckiej, opartej przede
wszystkim na podstawach przyrodniczych. Tak więc nie granice administracyjne a
biocenotyczne decydowały o granicach obwodów łowieckich. Elementy wycinka krajobrazu
(las, łąka, woda płynąca, jeziora, stawy) wpływają na gatunkowe kształtowanie się
zespołów zwierzyny łownej, co prowadzi do sklasyfikowania z jednej strony zespołów
gatunkowych zwierzyny, a z drugiej do sklasyfikowania typów łowisk jako warunku
umożliwiającego wytyczenie ich przyrodniczych granic. (M. Paul, relacja 228).

Optymizm jeńców - myśliwych pozwalał im myślami wybiegać daleko w przyszłość, w
czasy powojenne, kiedy to planowano złożyć uwagi dotyczące nowelizacji Rozporządzenia
z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim. Komisja powołana z inicjatywy nadl. Łady
podjęła się tego zadania. Na zebraniach komisji skupiającej myśliwych z dużym
doświadczeniem i praktyką łowiecką pojawiały się trafne propozycje mające usprawnić
powojenne łowiectwo. Z braku pomieszczeń do pracy, komisja nie dokończyła dzieła. (J.
Goetz 1947).
Zdaniem J. Goetza: (…) wykłady łowieckie swój cel w zupełności spełniły. Z jednej strony
utrzymane przeważnie na wysokim poziomie, były czynnikiem kształcącym nawet dla
doświadczonych myśliwych, z drugiej strony rozbudziły i utrwaliły wśród mniej pod
względem łowieckim wyrobionych jednostek - zasady etyki myśliwskiej. Ponadto wykłady te
były zawsze miłą rozrywką dla przyrodników i myśliwych, przenosząc ich myślami ku
ukochanym rodzinnym stronom. Ważniejszym celem osiągniętym przez organizatorów
szkolenia było (…) iż pogląd na sprawy łowieckie, zwłaszcza wśród mniej pod względem
łowieckim wyrobionych kolegów, uległ wielkim przeobrażeniom. Przekonało się wielu, iż
łowiectwo nie sprowadza się tylko do strzelania do zwierzyny, lecz kryje w sobie dużo
poważnych zagadnień

Karol Eder, student leśnictwa, który był „prawą ręką” J. Goetza przy organizacji
technicznej strony wykładów opinię tę potwierdził: (…) Te starannie przygotowane
wykłady cieszyły się b. dużą popularnością i frekwencją jeńców, także nie myśliwych.
Prelekcje te organizowano zwykle w jadalni „Pod Cebulką” (od hełmu wieżyczki o
kształcie olbrzymiej cebulki), albo w hali gimnastycznej, gdyż cieszyły się dużym
zainteresowaniem i kilkaset osób nie zmieściłoby się w małym pomieszczeniu. Cykl ten
spełnił swój cel, pogłębiając zasady etyki myśliwskiej, był miłą rozrywką i przenosił
słuchaczy do ojczystych kniei i ukochanych stron rodzinnych (K. Eder 1980).

Oflag II B Arnswalde i IID Grossborn
Naturalna potrzeba organizowania się ludzi o podobnych zainteresowaniach, dążeniach,
chęci tworzenia i dokształcania się szybko doprowadziły do powołania w Oflagu II B w
Arsnwalde (Choszczno), chyba pierwszego i najlepiej działającego w niemieckich
oflagach Ideowego Koła Łowieckiego. Zadaniem koła było pogłębianie wiedzy
łowieckiej, organizowanie spotkań towarzyskich, podczas których wspominano
przedwojenne polowania, hubertowskie biegi myśliwskie, snuto plany na przyszłość,
zapewne konspirowano. Koło łowieckie w Arnswalde było bardzo dobrze
zorganizowane, posiadało zarząd, komisję rewizyjną, odbywało regularne zebrania i
szkolenia, posiadało bibliotekę myśliwską.

Pierwszy zarząd tworzyli: por. Załęski, ppor. Ciszański, ppor. Woźniak, por. Ratyński,
por. Jerzy Dobrski, którzy przyjmowali zapisy na cykl wykładów łowieckich. (Za
drutami 1940). W skład kolejnego, ostatniego zarządu koła w Arnswalde, wybranego
przed 15 września 1940 r. wchodzili: ppłk dypl. Władysław Rozwadowski – prezes,
Kurcz – I wiceprezes, ppor. Butrym – II wiceprezes, Gromadzki – skarbnik, porucznicy:
Olszański, Ratyński, Woźniak, Załęski – członkowie, por. Straburzynski – bibliotekarz.
Komisję rewizyjną tworzyli: ppłk Skwarczyński, komandor Reutt, por. Rochoń. (Za
drutami 1940)

Płk Władysław Rozwadowski – prezes koła łowieckiego w oflagu II B

„Za drutami” – dwutygodnik
obozowy redagowany w Arnswalde –
Oflag II B w latach 1940 - 1941

Źródło: Archiwum
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Jeńców Wojennych w
Łambinowicach. MiD
II OKW syg. 56

Źródło: Archiwum
Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w
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Działalność zarządu była dobrze oceniana, bowiem 5 października 1941 r. Walne Zebranie
Koła wybrało zarząd w dotychczasowym składzie. (Za drutami 1941).
Od 1 września 1940 r. koło łowieckie rozpoczęło cykl wykładów z zakresu łowiectwa
(monografie zwierzyny, hodowla, polowanie, etyka łowiecka, hodowla i tresura psa
myśliwskiego. Na wykłady zapisywali. Z obozowego pisma, dwutygodnika „Za drutami”, w
składzie redakcji którego był myśliwy: ppor. Jan Bóbr, wydawanego od sierpnia 1940 r. do
końca 1941 r., tj. do przeniesienia jeńców do oflagu II D Grossborn (Borne Sulinowo) i z
notatek ppłk. dypl. Władysława Rozwadowskiego, udostępnionych po wojnie przez jego syna
Stanisława, artystę malarza współpracownika redakcji Łowca Polskiego, z oraz z
wywieszanych rozkładów zajęć kulturalno - oświatowych w oflagu II B w Choszcznie (J.
Pollack, 1986) dowiadujemy się dokładnie o działalności organizacyjnej i szkoleniowowychowawczej w kole. Marek Sadzewicz- założyciel „Za drutami” po wojnie, w latach
pięćdziesiątych, pisał na tematy łowieckie, był członkiem redakcji Łowca Polskiego.
Zestawienie tematyki wykładów i nazwiska wykładowców przedstawiają się następująco:
Sarna (4 wykłady), Rozmieszczenie zwierzyny w Polsce, Wspomnienia z polowań na rysie,
Opowiadania łowieckie o sarnie, Rogacze za drutami - ppłk Rozwadowski; Słonki, Kaczki,
Wilk - por. Załęski; Zając, Królik, Lis, Drobne drapieżniki czworonożne i skrzydlate,
Kuropatwa i przepiórka, Bażanty, Drop, strepet, kulon, Dziki gołąb, paszkot, kwiczoł - ppor.
inż. Gromadzki; Ryś i żbik, Lis, Monografia i polowania na dzika, Opowiadania o Puszczy
Białowieskiej, Zakurzony cietrzew i zacietrzewiona kura (pogadanka dla młodych kaczek) ppor. Woźniak; Zając szarak - por. Zdanowicz; Łoś Kaczki, Pies myśliwski, Z kamerą na dziki
- ppor. Dobrski;

O sokolnictwie, hodowli i polowaniu - rtm. Siedlecki i ppor. Dehnel; Dzik i bóbr, Łabędź, Gęś
i perkoz, Borsuk, Pies myśliwski i jego tresura, O sokolnikach, Konserwacja trofeów
myśliwskich - ppor. Dehnel; Jeleń - por. Żółtowski; Broń śrutowa, Strzał do zwierzyny grubej,
Teoria strzału kulowego - por. Straburzyński;
Wspomnienia z polowań na dziki - ppor. Gwóźdź, Wspomnienia z polowań na odyńce - płk
Morawski, Wspomnienia z polowań na dziki w Poznańskiem - por. Żółtowski.
1 września 1940 r. powtórzony został odczyt pt. Polowanie na kaczki dla oficerów
francuskich. W rewanżu mjr Peyrat wygłosił odczyt Polowanie par force (T. Perzyński 1971).
Z notatek ppłk. W. Rozwadowskiego, powojennego etatowego pracownika PZŁ, wynika że
Niemcy zaczęli szykanować dobrze działające koło łowieckie. Od czerwca 1940 r. zakazali
organizowania odczytów łowieckich w soboty po południu i w niedziele. Pod koniec 1940 r.
działalność koła słabnie, a po likwidacji obozu w maju 1942 r. jeńców z Arnswalde
przeniesiono do obozu II D Grossborn informacje o zorganizowanym łowiectwie giną,
chociaż wykłady i pogadanki z łowiectwa były zapewne prowadzone w ramach zajęć Koła
Leśników, jako że wykładowcami byli myśliwi ppor. inż. S. Gromadzki i ppor. I. Woźniak –
wykładowcy łowiectwa w Arnswalde (R. Kaczorowski, E. Kołowski 1967).
Ducha łowieckiego u jeńców – myśliwych podtrzymywała, być może, namalowana na
ścianie sali teatralnej Diana z łukiem, strzałami i towarzyszącą jej łanią. (Sadzewicz 2005).

Wykładom sprzyjał płk Witold Dzierżykraj Morawski, ziemianin, ostatni właściciel dóbr
oporowskich linii kotowieckiej, kawalerzysta i dyplomata, zapalony myśliwy, doskonały
jeździec, uczestnik biegów hubertowskich w Grudziądzu i Lesznie Wlkp., jeniec kilku
obozów w Murnau, Salzburgu, Woldenbergu oraz w Arnswalde i Grossborn, w których
pełnił funkcję starszego obozów. W oflagach dbał się o rozwój życia kulturalnego i
umysłowego wśród jeńców, o organizowanie pogadanek (sam prowadził pogadanki
myśliwskie), o prowadzenie kursów językowych i samokształceniowych. Był przywódcą
konspiracji, za co został wywieziony do Mauthausen i tam stracony (B. Rogaczewski).

Płk. Witold Dzierżykraj Morawski na łowach w swoich dobrach i w mundurze wojskowym

Mimo śmiertelnego niebezpieczeństwa, represji, ciężkich warunków do końca swych dni
myślał o swej pasji – łowiectwie. Tak ostatnie przy łóżku rozmowy z Witoldem
Morawskim wspomina chory, leżący w obozowym szpitalu Stefan Badeni wybitny,
etyczny myśliwy (…) Nie mówiliśmy o obozie, woleliśmy tematy, które nas przenosiły w
odległe strony, w odległe czasy. Rozmawialiśmy o polowaniu, którego urok jednako
pojmowaliśmy, o gospodarstwach w Małopolsce Wschodniej, często o znajomych już nie
żyjących, o których w obozie tylko my dwaj wiedzieliśmy. (S. Badeni 1963).
Ciekawą i chlubną kartą konspiracyjną może pochwalić się także Jerzy Dobrski, członek
zarządu koła łowieckiego i wykładowca łowiectwa na obozowych kursach. Stał on na czele
ucieczki zorganizowanej z Oflagu IIB Arnswalde we wrześniu 1941 r. w której brali oprócz
Jerzego Dobrskiego dwaj oficerowie Józef Leszczyński i Czesław Kosek. Ucieczka
zakończyła się powodzeniem dzięki znajomości lasu i umiejętnym się w nim poruszania,
nabytym przez Dobrskiego, podczas uprawiania łowiectwa. O upadku Powstania
Warszawskiego, w którym brał Dobrski udział, dostał się do niewoli pod zmienionym
nazwiskiem, trafił do oflagu II D Grossborn. Tu rozpoznali go dotychczasowi koledzy, lecz
nikt nie przekazał Niemcom informacji o jego prawdziwym nazwisku (K. Rogaczewski; T.
Skowronek ……)
Na szczególną uwagę zasługuje postać ppłk. Władysława Rozwadowskiego, organizatora
życia łowieckiego w Arnswalde i Grosssborn, więźnia obozów w Sandbostel i Lubece. (…)

Oflag II C Woldenberg

Prof. dr hab. Wiesław
Szczerbiński
Żródło: Katedra Łowiectwa
Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu

W Woldenbergu (Dobiegniewie) w Obozie II C
funkcjonowało Koło Łowieckie (Klub Myśliwski), ale
poza tą informacją brak jest szczegółów z jego
działalności. (J. Pollack 1986, B. Petrych, 1992). W oflagu
II C działało bardzo prężnie Koło Leśników, członkami
którego było wielu myśliwych, którzy, jak ppor. inż.
Wiesław Szczerbiński – nadleśniczy Fundacji „Rydzyna”,
pierwszy bibliotekarz koła w latach 1940-1941 (J.
Macichowski, relacja 466), prowadzili wykłady z
łowiectwa, brali udział w organizacji Tygodnia Lasu, który
w 1943 r. odbył się w dniach 2-8 maja Niezależnie od
działań zorganizowanych (…) niektórzy leśnicy parali się
działalnością indywidualną lub w małych zespołach w
swoich „zakamarkach” lub w miejscach podyktowanych
okolicznościami. I tak (…) kol. Szczerbiński opracował
podręcznik z dziedziny łowiectwa (czytany sukcesywnie na
zebraniach leśników celem wywołania dyskusji
wzbogacającej jego treść i formę) (S. Mądrzykowski
1983). Wiesław Szczerbiński, bez dostępu do literatury
łowieckiej, napisał także w niewoli imponującą pracę
„Myśliwy doskonały” liczącą 1800 stron (Wielkopolska w
dziejach…).

ródło: Muzeum Łowiectwa Wielkopolskiego
w Uzarzewie

Prof. dr. hab. (1900-1972) - założyciel Katedry Gospodarstwa Łowieckiego na
Uniwersytecie Poznańskim, autor ponad 150 pozycji (książek, skryptów dla
studentów leśnictwa i łowiectwa, artykułów w prasie leśnej i łowieckiej).

Działalność jeńców wojennych w dziedzinie leśnictwa i łowiectwa we wszystkich
omawianych obozach była planowana z myślą o teraźniejszości i przyszłości, była
lekarstwem przed załamaniem i depresjami – typowymi „chorobami drutów”. Na przykład
w Oflagu VIII A w Murnau, o czym już była mowa, przygotowywano propozycję poprawy
prawa łowieckiego, a w Woldenbergu Komisja Propagandy Lasu Koła Leśników przyjęła
pod kierunkiem Józefa Olszańskiego cele i środki działania w obozie, a po wojnie w kraju,
mające propagować nowoczesne spojrzenie na las i jego gospodarkę oraz przedstawiła
środki działania do realizacji tego celu. Komisja w pkt. 11 założyła współpracę w realizacji
tych zadań m.in. ze Związkami Łowieckimi (Mądrzykowski 1983).

II Działalność kulturalna jeńców

OFLAG VII A MURNAU

Inż. Henryk Gosiewski, myśliwy, łowczy
powiatowy ostrowski, nadleśniczy
Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka namalował
w obozach jenieckich kilkadziesiąt obrazów i
grafik, w tym o tematyce myśliwskiej.
Występował w teatrze, robił scenografię
teatralną.
Opracowanie: Krzysztof Mielnikiewicz

Opracowanie: Krzysztof Mielnikiewicz

Oflag XVIII A Lienz
Do Oflagu XVIII A Lienz nad Drawą pod włoską granicą w południowo – wschodnim Tyrolu
przy-wieziono w październiku 1939 r. z obozu przejściowego w Reisenbergu (Prabuty) około
1200 oficerów i 100 szeregowców. Wśród jeńców był artysta malarz ppor. rez. 4 p.a.l.
Edmund Czarnecki, który na składanym papierze pakunkowym namalował do obozowej
kaplicy wielkoformatowe, barwne akwarele: Jenieckie Jasełka (1939) r. św. Hubert (1940),
Zmartwychwstanie (1940).

„Św. Hubert” obraz
(akwarela) 1300 x
1800 namalowany
przez ppor. Edmunda
Czarneckiego - w
ołtarzu w kaplicy
obozowej w Oflagu
XVIII A Lienz, 1940 r.
(Archiwum autora)

„Jenieckie jasełka” – akwarela E.
Czarneckiego. Oflag XVIII Lienz.
1939 r. (Archiwum autora)

Ppor. Edmund
Czarnecki
Ppor. Józef Zoll

Opracowanie: Krzysztof Mielnikiewicz

„Zmartwychwstanie” –
akwarela E. Czarneckiego.
Oflag XVIII Lienz. 1940 r.
(Archiwum autora)
Opracowanie: Krzysztof Mielnikiewicz

„Św. Hubert” obraz (akwarela) 1300 x 1800 namalowany przez
ppor. Edmunda Czarneckiego - w ołtarzu w kaplicy obozowej w
Oflagu XVIII A Lienz, 1940 r. (Archiwum autora)

„Jenieckie jasełka” – akwarela E.
Czarneckiego. Oflag XVIII Lienz.
1939 r. (Archiwum autora)

„Zmartwychwstanie” –
akwarela E. Czarneckiego.
Oflag XVIII Lienz. 1940 r.
(Archiwum autora)

W obozie leśnicy i rolnicy, wśród nich i myśliwi, z inicjatywy: podporuczników:
Władysława Kwiatyńskiego, Józefa Zolla, Felicjana Luchta, i Floriana Patory zrzeszyli się
kole rolniczo – leśnym (…) w ramach którego wygłaszano w świetlicy obozowej dwa razy w
tygodniu referaty i prowadzono dyskusje (W. Kwiatyński, 1959). Być może, to z ich
inicjatywy powstał piękny wielobarwny obraz św. Hubert o wymiarach 1800 x 1300 mm,
eksponowany później w Woldenbergu na Wystawie Leśnej (S. Mądrzykowski, 1983).
O ołtarzu w Lienz, w którym czasowo patron myśliwych był eksponowany, wspomina jeden
z założycieli koła: Świetlica przeznaczona na kaplicę była malutka. Jednorazowo mogło do
niej wejść 300 do 400 osób. Urządzenie było skromne. Zwykły szary papier oraz tektura,
wreszcie trochę zieleni zakupionej za nasze pieniądze wystarczyły naszym plastykom, aby
surowe wnętrze zamienić na przytulną świątynię. Obraz w ołtarzu można było wymieniać,
zwłaszcza że był robiony na ramie z naciągniętym na niej papierem. Pierwszy obraz
namalował ppr. Edmund Czarnecki. Pomagał mu pochr. Jacek Kuna (syn przedwojennego
znanego artysty Jacka Kuny). Była to jasełka. Obraz był wstrząsający w swej wymowie i
każdy, kto go pierwszy raz zobaczył przez długi czas nie mógł od niego oderwać oczu i
ochłonąć z ogromnego wrażenia, jakie wywierał, zwłaszcza że przypominał wiele scen
widzianych niedawno w kraju. (F. Lucht).
Obraz ze św. Hubertem znalazł się w Oflagu IIC w Woldenbergu, dokąd przewieziono
jeńców z Lienz. Obraz ten wzbudził szczególne zainteresowanie kpt. J. W. Kobylańskiego,
który relacjonował:

(…) Po pewnym czasie miał ten św. Hubert wyemigrować do miejscowego klasztoru, z
pewnych jednak względów myśl ta upadła, a obraz, po likwidacji obozu XVIII A dn. 28
V 1940 r., przewieziono do obozu (Oflag II C) w Woldenbergu na Pomorzu, koło stacji
Krzyż. Tu zawieszono go w jednej z sal sypialnych.
Cywilny fotograf, w Lienz jeszcze, wykonał zdjęcie tego obrazu, a kartkowe
reprodukcje oficerowie chętnie nabywali. Fotografię taką przywiózł też kpt. Pawełek do
obozu (Oflag VI E) w Dorsten, z której, po trudach i mozołach, miejscowy fotograf
Niemiec, wykonał mi sześć kopii, za cenę 3,30 Rm.
Sobie zatrzymałem „na wszelki wypadek” dwie odbitki, tj. w tej myśli, że gdy mi „pan
gefrejter” przy rewizji jedną odbierze, to druga ukryta gdzieindziej, zachowa się.
Pozostałe 4 sztuki otrzymali: major Józef Jarecki, podchorąży kapral Eugeniusz
Zadorecki, strzelec Jakub Gołąb oraz wachmistrz Stanisław Janta, któremu
zawdzięczam otrzymanie tych reprodukcji. Obraz ten skopiował w małym formacie
ppor. Janusz Wardyński w obozie (Oflag X A) w Sandbostel koło Bremervörde, zaś w
obozie w Dorsten wykonał go z fotografii piórkową robotą, czarnym tuszem, w
formacie 36x24 cm, na pełnym poziomie artystycznym – pułkownik Bolesław
Krzyżanowski. Artysta ten pracował nad swym dziełem 15 dni stale, przed południem i
po południu. Obraz ten był obiektem szczerego podziwu i zachwytu na wspomnianej
jenieckiej wystawie łowieckiej w dniu 3 XI 1941 r. (J. W. Kobylański, 1946).

Oflag VI E
Dorsten

J. W. Kobylański w rysunku mjr. Jerzego
Kisielewskiego „Jerkisa”. Fotografia z
oflagu – Ośrodek KARTA ze zbioru
Wojciechowskich

Kopia pamiętnika obozowego J.
W. Kobylańskiego.

Źródło: Archiwum Centralnego Muzeum
Jeńców Wojennych w Opolu –
Łambinowicach. Zbiór Józefa Kobylańskiego.
Syg. 69

Z „Wieczorem myśliwskim” Kobylańskiego można z nią porównać tylko „Tydzień lasu”
zorganizowany Oflagu IIc w Woldenbergu przez członków Koła Leśników z ciekawą
wystawą leśną zawierającą akcenty myśliwskie.
Z pamiętnika dowiadujemy się, że 21 września 1941 r. Kobylański miał już wstępny projekt
scenariusza wieczoru, na organizację którego uzyskał zgodę ppłk Śmidowicza. Rozpoczęły
się żmudne, z przeszkodami typowymi dla warunków jenieckich, przygotowania.
Nieprzeciętna wiedza kpt. J.W. Kobylańskiego ze wszystkich dziedzin łowiectwa (literatura,
muzyka, historia) pozwoliła mu z pamięci wybrać repertuar muzyczny (sygnalistyka, muzyka
poważnej) i literacki, który posłużył do opracowania spektaklu. Kobylański z pomocą żony,
za pośrednictwem YMCI, ściągnął literaturę łowiecką (m.in. Humor i łacinę myśliwską,
Łowiectwo polskie »odbitkę z encyklopedii«, 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).
Do początków października J. Kobylański rozmawiał z kilkudziesięcioma jeńcami, których
prosił o skomponowanie, bądź opracowanie na orkiestrę obozową znanych pieśni i
fragmentów arii operowych, napisanie wierszy i opowieści, wykonanie rysunków dowolnymi
technikami i rzeźb. Zamiarem J. Kobylańskiego było zaktywizowanie możliwie najszerszego
kręgu autorów, amatorów, ale i profesjonalistów (malarzy, muzyków, śpiewaków operowych,
rzeźbiarzy), niekoniecznie myśliwych, aby nadać rangę i wysoki poziom wystawie i części
artystycznej wieczoru. Przez cały okres przygotowań koordynował pracami, udostępniając
książki i czasopisma łowieckie, także niemieckie, służące autorom rysunków do przyswajania
łowieckich klimatów i czerpania wzorów z ilustracji tam zawartych. W większość oficerowie,
którzy zadeklarowali pomoc Kobylańskiemu wywiązali się z obietnic.

On zaś zdobywał dla nich papier, klej, pinezki, szpilki, pomagał w pozyskaniu rylców do
rzeźbienia kości. 4 października zespół w składzie ppłk Śmidowicz - przewodniczący, ppłk
J. Łazar, kpt. Karol Rund (kapelmistrz jednej z lepszych symfonicznych orkiestr
obozowych, liczącej ok. 50 instrumentów »T. Mika, relacja 377«), kpt R. Bubwicki, por. J.
Korzeniowski (muzyk, śpiewak), kpt. inż. Deskur przyjął wstępny program „Wieczoru
Myśliwskiego ku czci św. Huberta”, który zaplanowano na 3.11.1941r. Był on następujący:
Część I: 1) sygnał myśliwski „rozpoczęcie łowów”, gdy Gen. Berbecki wejdzie na salę 2)
słowo wstępne kpt. 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. (J.W. Kobylański). Pierwsze
rysunki i rzeźby powstały już na początku października, poszerzał się krąg
współpracowników, chociaż żaden z oficerów nie chciał przejąć od zapracowanego
Kobylańskiego odpowiedzialności za całokształt organizacji wystawy.
27 października ppor. A. Galen otrzymał od kpt. Kobylańskiego treść afiszu 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 o tematów myśliwskich. Wystawione będą rzeźby kpt. Jendrzejasza
Leona (Żubr i Kozica – przyp K.M.) i ppor. Łukasiewicza Mieczysława (rzeźby z kości)
oraz prace następujących malarzy, grafików i rysowników: por. Józef Chrapkiewicz
(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. Sławomira Szuligę w formie tryptyku), 2) pchr. Jerzy Czyżyk
(Główka kozła - akwarela),

3) mjr Dubrawski Adolf, 4) płk Tadeusz Fonferko (Żubry - szkic do kompozycji), 5)
ppor. Artur Galen (Ołtarz św. Huberta – akwarela, afisz wystawy), 6) kpt Stanisław
Goliński (Przyjazd po dzika – akwarela), 7) kpt. Henryk Iżykowski (Zając przy
księżycu), 8) mjr Józef Jarecki (św. Hubert – olejna kompozycja, Głowa psa), 9) mjr
Leopold Jarosławski, 10) por. Jan Kajanek (rysunki żetonów Polskiego Związku
Łowieckiego i Wojskowego Towarzystwa Łowieckiego, napisy piórkiem na rysunku
Trzy paśniki Płochockiego). 11) mjr Jerzy Kisielewski - Jerkis (J. W. Kobylański –
kolorowany portret J.W. Kobylańskiego rysowany piórkiem, Zając), 12) ppor.
Franciszek Konopczyński (Kozica – rys. ołówkiem), 13) ppor. Stanisław Kotala –
Drawicz (Żubry przy paśniku - akwarela, Dworek i park w szacie jesiennej – pastelowe
tło do obrazu gen. Waraksiewicza), 14) kpt. Tomasz Kowalski, 15) płk Bolesław
Krzyżanowski (kilka wysokiej jakości rysunków wykonanych piórkiem, w tym św.
Hubert, wg zdjęcia z Lienz), 16) ppor Jan Kupczyk (trzy rysunki), 17) mjr Karol
Ludwig (Daniele), 18) rtm Włodzimierz Łempicki (Kaczka nad stawem), 19) kpt.
Kazimierz Merka (Diana), 20) por. Stanisław Michalicki („drobna akwarelka” – wg
określenia J.W.K, ekslibris z motywem kaczki), 21) kpt Stanisław Nawrocki (Dzik,
Żubr), 22) kpt. Stanisław Płochocki (Trzy Paśniki – tusz), 23) ppłk Franciszek Sękara
(Sarny, Głowa sarny – szkic węglem), 24) mjr Bolesław Syrowatka (Motywy leśne), 25)
ppor. Aleksander Starczewski (Kaczki – akwarela, Dyplom łowiecki), 26) ppor.
Zbigniew Suchodolski, 27) ppłk Wojciech Szafran,

28) mjr Stanisław Szczepański (Jeleń), 29) kpt. Sławomir (Teofil?) Szuliga (Ryczący jeleń,
Cietrzew – rys. ołówkiem, Głuszec – szkic węglem), 30) mjr Ludwik Świder 31) Witold
Tetamandi (Widoki lasu – 2 obrazy, Jeleń – tusz), 32) por. Stanisław Trzmiel (Żubr oraz 4
obrazy piórkiem w tym Sarny na polanie) 33) gen. Mikołaj Waraksiewicz (Wyjazd konno z
chartami – wspólna praca z S. Kotalą, Głowa charta), 34) mjr Jerzy Wądołkowski (Dzikie
kaczki, Polesie – 3 obrazy), 35) pchr. Franciszek Zadorecki (Sarny w biegu - ołówek), mjr
Józef Zawistowski (Żubr – rysunek węglem wg rzeźby Jędrzejasza). Tytuły obrazów i rzeźb
ustalił autor artykułu na podstawie: pamiętnika J. Kobylańskiego, eksponatów muzealnych,
zbiorów prywatnych, reprodukcji w Łowcu Polskim. Niektóre tytuły ustalone zostały przez
właścicieli obrazów i autora artykułu. W kilkunastu przypadkach autor pamiętnika nie podał
tytułów oddawanych na wystawę obrazów.
W Łowcu Polskim, Nr 21 Z 1976 r. na okładce Jerzy Kehl reprodukuje 7 obrazów
przygotowanych na omawianą wystawę w Dorsten. Dwóch z tych obrazów: plakatu S.
Haczyka i Jelenia św. Huberta E. Zbierzchowskiego nie ma w wykazie Kobylańskiego, nie
ma też w pamiętniku nazwisk autorów tych obrazów.
Obrazy te powstały w Doessel.

Kopia rysunku przedstawiająca J.
W. Kobylańskiego
przygotowującego „Wieczór
myśliwski” w Dorsten.
Autor: mjr Jerzy Kisielewski
„Jerkis”.
Źródło: Archiwum Centralnego
Muzeum Jeńców Wojennych w
Opolu – Łambinowicach. Zbiór
Józefa Kobylańskiego. Syg. 69

Mjr Jerzy Wądołowski
„Dzikie kaczki”

Źródło: „Łowiec Polski”, 1976 r., nr 21

Rzeźba jelenia hubertowskiego z kości autorstwa ppor. Mieczysława
Łukasiewicza była ustawiona podczas wystawy na pniu drzewa.
mjr Józef Jarecki wykonał kobylańskiemu obraz tego eksponatu
Żródło: zbiory prywatne

Rtm Włodzimierz Łempicki „Kaczka nad stawem”
Żródło: Łowiec Polski, 1976, nr 21

por. Stanisław Trzmiel – „Sarny na polanie leśnej” - kopia

Źródło: Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu – Łambinowicach.
Zbiór Józefa Kobylańskiego. Syg. 69

ppor. Stanisław Kotala – Drawicz „Widzenie św. Huberta””
– akwarela. Dorsten. Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

płk Tadeusz Fonferko – „Żubry” - szkic do kompozycji

„Zając” autorstwa ppor. „Jerkisa” mjra Jerzego
Kisielewskiego - akwarela. Dorsten.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w
Warszawie
„Jeleń na rykowisku” autorstwa kpt. Teofila Szuligi rysunek węglem. Dorsten.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w
Warszawie
„Polowanie na kuropatwy” autorstwa kpt. Teofila
Szuligi - rysunek węglem. Dorsten.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w
Warszawie
„Głuszec” autorstwa kpt. Teofila Szuligi - rysunek
węglem. Dorsten.

por. Stanisław Trzmiel – „Sarny przy paśniku” . Ze
zbiorów Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w
Warszawie
„Jeleń św. Huberta” autorstwa kpt. Teofila Szuligi rysunek węglem. Dorsten.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie
„Św. Hubert” autorstwa por. Józefa Chrapkiewicza rysunek piórkiem. Dorsten.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w
Warszawie
„Jeleń św. Huberta” autorstwa kpt. Teofila Szuligi Linoryt. Projekt okładki kalendarza
myśliwskiego.Dorsten.
Źródło: MŁiJ w Warszawie

„Dzik” autorstwa kpt. Stanisława Nawrockiego - akwarela. Dorsten.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

„Sarny w biegu” Pchr. Eugeniusz Zadorecki.
Dorsten 16.10.1941 r. Własność prywatna

Głowa charta” gen. Mikołaj wWaraksiewicz

Ostateczny program wieczoru ustalił jej pomysłodawca i organizator z Kpt. Rundem i por.
Korzeniowskim:
Cz. I: 1) Sygnały myśliwskie: Rozpoczęcie łowów i Ruszenie naganki – odegrane na
waltorniach w chwili, gdy wejdzie do sali gen. Zarbecki?; 2) moje słowo wstępne; 3) Chór:
Żeleńskiego a) „Chór myśliwych” z opery Gounoda, b) Hansman „Siedzi sobie zając…; 4)
ppor. dr Włodzimierz Lewik „Opowieść o królojanowym zegarze”, typtyk 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 „Z
pod sztandaru św. Huberta” Marsz myśliwski poświęcony kapitanowi J.W. Kobylańskiemu.
(Kobylański, s. 5-6)

Program wieczoru i tezy przemówienia J. W. Kobylańskiego: 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. (J. Kobylański, s. 6) przedstawione przez Starszego Obozu Radzie
Niemieckiej uzyskały akceptację.
Ostatecznie program uległ niewielkim zmianom. Zamiast „Pieśni chorążego” z opery
Moniuszki „Hrabina”, którą miał odśpiewać znany bas Zenon Dobrowolski (zmarł
śpiewakowi ojciec) orkiestra odegrała „Scenę z polowania” z baletu Sylwia. Humor
myśliwski zamiast ppor. Jana Nowierskiego odczytał mjr Bazali?
Pięknymi słowami zakończył swe wystąpienie J.W. Kobylański:
(…) 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 to lat dziecinnych, on zawsze zostanie
„Święty i czysty –jak pierwsze kochanie
Na podstawie rękopisu przemówienia znajdującego się w zbiorach Muzeum Łowiectwa i
Jeździectwa w Warszawie. O ostatnich godzinach przed uroczystością i jej przebiegu oraz o
swych refleksjach po jej zakończeniu kpt. Kobylanski 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.

Rękopis „Słowa wstępnego” J.
Kobylańskiego. Ze zbiorów Muzeum
Łowiectwa i Jeździectwa

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 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.
Garbackiego, 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 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 ojczyste, 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 dobieg
końca. Gratulacjom nie było końca, podchodziły do mnie całe szeregi, wielu oficerów
oświadczyło, że spłakali się serdecznie, że dobrze się stało, że uderzyłem miało 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
…janych przesądach o wartości
łowiectwa i istniejących wśród
najinteligentniejszych nawet warstw
społeczeństwa naszego.
4 XI
(…) Nie miałem 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…

Oflag Dösel – VI B
Także w Oflagu Dösel – VI B kwitło życie kulturalno – oświatowe. Działały koła
zainteresowań, rozwijały się malarstwo i grafika, miniatury i różnego rodzaju wyroby z
drewna i kości. Zajęcia te, wieczny ruch, praca umysłowa utrzymywały jeńców w dobrej
kondycji psychicznej i broniły przed załamaniem i depresją duchową, wyzwalając nowe
myśli i idee, które pozwalały zapomnieć chociaż na chwilę o rzeczywistości. Temu należy
przypisać ze wielu jeńców po powrocie do kraju mogło się od razu włączyć w nurt pracy w
różnych dziedzinach życia. (A. Sałacki 1973)
W wir takiej pracy myśliwskiej i zawodowej włączyli się natychmiast po wojnie: kpt. J.W.
Kobylański, płk Władysław Rozwadowski, Marek Sadzewicz, dr inż. Józef Goetz, Wiesław
Szczerbiński, Mieczysław Mazaraki i wielu mniej znanych z ogólnokrajowego życia
publicznego myśliwych.
W oflagu w Dösel, gdzie przeniesieni zostali jeńcy - myśliwi z Dorsten, z J. W.
Kobylańskim na czele, nie mogło zabraknąć ducha św. Huberta, towarzysza jeńca, jak go
trafnie nazwał twórca „Wieczoru Myśliwskiego” na łamach „Łowca Polskiego”. Jak wielka
musiała być miłość Kobylańskiego do łowiectwa, przywiązania do kultury i etyki
łowieckiej niech świadczy fakt, że już po miesiącu pobytu w Dösel, w wyjątkowo trudnych,
nieustabilizowanych warunkach obozowych, organizuje obchody hubertowskie.

Kilka miesięcy temu, już po ukazaniu się książki „Myśliwi w oflagach” jeden z
kolekcjonerów – członek KKiKŁ Leszek Szewczyk zakupił pakiet rewelacyjnych pamiątek
oflagowych po J. W. Kobylańskim.
Ich analiza przyczyniła się do odnalezienia w książce kilku drobnych błędów i nieścisłości
powstałych w wyniku nieprecyzyjnego odczytu pamiętników. Ale też bardzo uzupełniła i
wyjaśniła dotychczas istniejące luki w temacie leśnym i myśliwskim. Materiał ten może
wnieść też wiele nowego do historii kształcenia nauczycieli.

Józef W. Kobylański.
Zdjęcie z oflagu
(zbiór L. Szewczyka)
i portret rysowany
przez Jerzego
Kisielewskiego (MŁiJ
w Warszawie)

Grafiki odrysowane przez pchor. Eugeniusza Zadoreckiego ze starych książek niemieckich. Doessel
1944r. Zbiory L. Szewczyka

Gen. Adolf Mikołaj Waraksiewicz 1881-1960),
czynnie biorący udział w przedsięwzięciach
obozowych i ich patron J. W. Kobylańskiego –
autor rysunków obozowych.

Żródło: Archiwum Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Opolu – Łambinowicach. Zbiór Józefa
Kobylańskiego. Syg. 69

1 Pułk Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.
Miejsce postoju: Wieluń.

Proporczyk żółto - biały z paskiem białogranatowym. Czapki rogatywki, otok żółty.
1 Pułk Strzelców Konnych.
Miejsce postoju: Garwolin.

Szkic dekoracji ściany na dzień św. Huberta (1943 r.)
autorstwa Prof. F. Jaworskiego. Doessel.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w
Warszawie
„Ambona” autorstwa por. Tadeusza
Kowalczuka - akwarela. Dorsten.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i jeździectwa w
Warszawie

ppor. Stanisław Kotala – Drawicz „Żubry przy paśniku” – akwarela. Doessel.
Źródło: Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

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, szły 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.
Pamiętali o św. Hubercie kawalerzyści i artylerzyści w Dössel koło Marburga (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
wiec 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”. To przeczytał, wracał, komitet bowiem
zapraszał na ś. 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 wita ustawia się ołtarz do nabożeństwa,
zawieszono z tektury wykonany wieniec jelenia naturalnej wielkości, udatnie pomalowany
dobranymi kolorami, z legendarnym białym krzyżem w środku. Od tym wiecem, po bokach,
na czerwonym tle zawisły: duży tekturowy krzyż walecznych i Virtuti Military, również
akwarelą oddane. Było to piękne skojarzenie legendy w. 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 Military, również na
tle czerwonego płótna.
Ta miła i bliska, a droga sercu dekoracja, urobiła podniosły nastrój, miała swoja wymowę,
jasna i zrozumiała 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 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 zbiórek, ciągnących na
zebranie św. Huberta uczestników czymś białym przy boku; były to owe kubki, które każdy
musiał przynieść ze sobą.

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 składkowa herbat, przyniesioną z kuchni w sześciu kotłach.
Nalewano ja oryginalnie, jednak w sposób nie budzący w żadnym jeńcu zdziwienia - a to
chochlami, jak zup. 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 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 nasza 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
Military, wysłuchiwano ich – stojąc. Brzmiały tez 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 tek świętohubertowskiej imprezy zabrał powtórnie głos gen.
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 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,
b.p.)
Dössel koło Warburga 4 listopada 1942 r.
Józef Władysław Kobylański kpt.

W Oflagu VI B Dössel 2 i 3 XII 1943 r. zorganizowano wystawę na zakończenie
nauczycielskiego i wyższego kursu malarstwa i modelarstwa. Na wystawie tej znalazły się
tez obrazy o tematyce przyrodniczo – łowieckiej. Znany mi jest z tego okresu portret W. J.
Kobylańskiego w mundurze, rysowany przez mjr. Jerzego Kisielewskiego (Jerkisa),
znajdujący się w zbiorach prywatnych, na którym nasz bohater został poetycko przybrany
wokół szyi wieńcem liści laurowych i wokół głowy aureolą składającą się z zajęcy i ptaków.
Tęsknotę za wolnością i związanymi z nią przywilejami, w tym możliwością uprawiania
łowieckiego hobby, wyrażali jeńcy malując, śpiewając pieśni, pisząc wspomnienia i wiersze.
Wiersz „Polowanie” pisał 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 sie dotykiem, aby uniknąć zderzenia słów, by nie skreślić
wiersza na wierszu. Każda kartka przeznaczona była na jedną zwrotkę. (W. Kobylański
1946).

Stanisław Haczyk
Jerzy Kehl w ŁP, nr, 1972 r. podał, że ww. akwarele namalowane zostały w Dorsten na „Wieczór
myśliwski. Kobylański nie wymienia tych obrazów ani ich autorów. E. Zbierzchowski nie był jeńcem
Dorsten. Podpisy wskazują na oflag w Doessel.

Ppor. Eugeniusz Zbierzchowski

Polowanie
Znów lat dawnych w duszy mej
Wspomnienie wydzwania:
Bije zapach starych kniej,
Radość polowania.
Słyszę jak gra ciemny bór,
Trąbki glos 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.
Ze zbiorów Andrzeja Głowackiego

H. Hauptman, 1946 r.
Obraz ofiarowany
J. W. Kobylańskiemu

Św. Hubert

Wiersz został wydany w Marsbergu w 1946
r. w formie ośmiostronicowej broszurki z
kolorowymi ozdobnikami (gałązki jedliny,
medalion jelenia na tle rogu Plessa) w
nakładzie 30 sztuk (H. Nehrig, J. Kehl, s.
114 -115).
Obrazy (nie tylko o tematyce łowieckiej),
przywiezione przez J. K. Kobylańskiego z
niewoli, stały się zaczątkiem kolekcji
malarstwa Centralnego Muzeum Jeńców
Wojennych w Łambinowicach, któremu
przekazał też zbiór ponad 700
zgromadzonych przez siebie przedmiotów
(J. Filipczyk, B. Madej 2007). Dużą część
archiwaliów (ok. 400 teczek), w tym m.in.
książek i broszur, statutów, oraz luźnych
dokumentów przekazał Kobylański
bibliotece Polskiego Związku Łowieckiego.

Oflag II C
Woldenberg

Woldenberczycy w działaniach oświatowych u kulturalnych byli wyjątkowo dobrze
zorganizowani, co owocowało wieloma wystawami, spektaklami teatralnymi, emisją
wielu walorów filatelistycznych, wykonaniem setek dzieł sztuki (drzeworyty, obrazy
malowane różnymi technikami, rzeźby). tym artystycznym zbiorze nie zabrakło dzieł
sztuki o tematyce leśnej i myśliwskiej wskutek ożywionej działalności leśników, spośród
których wielu polowało.
Ukoronowaniem ich działalności naukowo – dydaktyczno – propagandowej była
Wystawa Leśna zorganizowana we wrzeniu 1943 r. Na wystawie wyodrębniono trzy
działy: hodowla lasu, urządzanie lasu i użytkowanie lasu, w ramach którego pokazano
łowiectwo - zwierzęta łowne (S. Mądrzykowski 1983).

Ze zbiorów Muzeum Woldenberczyków w
Dobiegniewie

Ze zbiorów Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

Nie brakowało dzieł inspirowanych
zwierzyną
i
tradycją
łowiecką.
Przejawiało się to głównie w
przebogatej
sztuce
malarsko
–
drzeworytniczej. Na wystawie znalazł
się akwarelowy obraz św. Hubert,
namalowany w Oflagu VIII A Lienz
przez Edmunda Czarneckiego, rzeźba
dzika autorstwa prof. Uniwersytetu im.
Stefana Batorego w Wilnie ppor. Horno
– Popławskiego - autora rzeźb w kaplicy
obozowej (B. Petrych)

Rzeźba dzika autorstwa prof.
Uniwersytetu im. Stefana Batorego w
Wilnie ppor. Horno – Popławskiego . Z
archiwum T. Skowronka

oraz około 20 drzeworytów, z których utworzona została reprezentacyjna „Teka leśna”, wydana
w liczbie 330 egzemplarzy, zawierająca 7 drzeworytów autorstwa: Jana Knothego i Stefana
Michalskiego (Teka leśna – drzeworyt tytułowy, Żubr w lesie, Las), Mariana Stępnia (Las,
Świerki na zboczu górskim), Stanisława Żukowskiego (Stare drzewo, Walka jeleni na leśnej
polanie).

Myśliwych zainteresują drzeworyty, które mają niewątpliwy związek z łowiectwem
(polowania, zwierzęta łowne, św. Hubert), zlecane przez Koło Leśników znanym artystom
obozowym. Należą do nich m.in.: Osaczony dzik, Jelenie przy ambonie

Ze zbiorów Tomasza Skowronka

Tematykę hubertowską i bożonarodzeniową
przedstawiają drzeworyty autorstwa ppor.
Mariana
Puchalskiego:
św.
Hubert
(Mądrzykowski 1983), Stajenka betlejemska (P.
Skowronek…), św. Hubert Dobiegniewo 1943
nieznanego autora ze zbiorów MastalskiejChwiejczuk.
Drzeworyt ten ilustrował także kartę pocztową.
W Zbiorach Muzeum Woldenberczyków nosi
on nazwę św. Hubert”

Św.Hubert Dobiegniewo
1943 nieznanego autora
ze zbiorów Mastalskiej –
Chwiejczuk ( z książki T.
Skowronka „Nie
zapomnieli”, SGGW,
2004.

Ppor. Marian Puchalski,
„św. Hubert”. Ze zbiorów
Muzeum Woldenberczyków
w Dobiegniewie

Drzeworyty o tematyce łowiecko – leśnej zdobiły legitymacje
członków Koła Leśników, zaproszenia na uroczystości
obozowe i zebrania, karty z życzeniami świątecznymi i karty
pocztowe.

„Św. Hubert”
Drzeworyt J. Knothego i Stefana
Michalskiego. Ze zbiorów Mariana
Drabarka

Wieniec jelenia św. Huberta autorstwa
ppor. Zygmunta Pazdy zdobił
legitymacje członków koła leśników
(Mądrzykowski 1983) i rzadką dziś kartę
pocztową

Ze zbiorów Tomasza Skowronka

Z okazji Tygodnia lasu został zaprojektowany przez Romana Kozłowskiego znaczek
pocztowy (projekt wstępny) z rysunkiem jelenia w leśnej ostoi, opatrzony datą 2-8 V 1943 r.
i datownik okolicznościowy o tematyce leśnej (Walisch S.). Projekt definitywny znaczka (bez
daty) za 20 fenigów z przeznaczeniem na Fundusz Sierot i Wdów też nie doczekał się
realizacji, ale lukę tę w niewielkim stopniu (ranga znaczka byłaby o wiele większa)
wypełniła kolejna pocztówka z grafiką sarny – kozy na tle lesie autorstwa Mariana Stępnia
(Mielnikiewicz 1995) i stemplem dodatkowym Wystawa leśna projektu S. Paszkowskiego
(Mądrzykowski 1993)
Być może znaczek definitywny, bez daty, próbowano wydać z okazji wrześniowej Wystawy
leśnej.

Ze zbiorów autora

Ze zbiorów Tomasza Skowronka

Ze zbiorów Tomasza Skowronka

Ze zbiorów Muzeum Łowiectwa
w Uzarzewie

Z okazji Świat Bożego
Narodzenia i Nowego 1943
Roku oficerowie
przekazywali sobie życzenia,
m.in. na kartach z
drzeworytem
przedstawiającym
tokującego głuszca
autorstwa Mariana
Puchalskiego.

Oflag VII A Hadamar (Dolny)
3 listopada 1941 r. w Hadmarze (Oflag VIIA
w Zachodnich Niemczech) w sali teatralnej
odbyło się tradycyjne zebranie „Bieg św.
Huberta”, przygotowane przez oficerów
kawalerii i artylerii konnej, któremu
przewodniczył płk Włodzimierz Kasperski.
Aforyzmy i wiersze autorstwa mjr. Czesława
Święcickiego odczytywał ppor. Manteuffel.
Śpiewano kawaleryjskie i myśliwskie piosenki
przy dźwiękach jenieckiej orkiestry. Na
pamiątkę rozdano ładnie malowane karty z
nazwiskami uczestników „Biegu”, ozdobione
rysunkiem jelenia z krzyżem w wieńcu.
Referat o pogoni za lisem odczytał mjr
Święcicki.

HADAMAR
GÓRNY

Oflag IV C Colditz

3 listopada 1941 r. mjr Stefan Sołtysik zorganizował bieg myśliwski.
Opis biegu w książce K. Mielnikiewicza „Myśliwi w oflagach”

Oflag X A Sanbostel
Organizowano dzień św.
Huberta z mszą św.,
pogadankami, biesiadą
myśliwską

W stalagach życie kulturalno - oświatowe było ograniczone z uwagi na to, że jeńcy ciężko
pracowali i mieli mniej czasu na zajęcia własne. Mimo to ludzie wykształceni czuli
potrzebę życia duchowego i podobnie jak w oflagach tworzyli sztukę obozową. Jeńcem
stalagów VIII A Görlitz, VI B Fullen (Neu Versen) i Stalag VI G Bonn-Duisdorf był
Mieczysław Mazaraki.
W niewoli pracował jako robotnik leśny w nadreńskich lasach i jako szofer w fabryce
samochodów Zaprzyjaźnił się z Antonim Wróblewskim, po wojnie profesorem PAN w
Poznaniu i Tadeuszem Łakomskim, później profesorem ASP. M. Mazaraki w obozach
zajmował się głównie zoologią i botaniką. W CMJW w Opolu – Łambinowicach znajduje
się rysunek satyryczny jego autorstwa. Rysując go autor daleki był od tematyki
myśliwskiej, ale obraz nie jest pozbawiony pierwiastka łowieckiego – polowania z siatką
na roślinę o wymyślonej nazwie „Vitula Lagrens”.

W archiwum rodzinnym Michała Mazarakiego – syna Mieczysława, znajdują
się portrety obozowe autora „Łowiectwa w Polsce”, pędzla Tadeusza
Łakomskiego. Jeden z nich wspaniale oddaje zainteresowania Mieczysława
Mazarakiego

Kopie obrazów z Muzeum im. T. i M.
Mazarakich w Chrzanowie

Szczególne trudne warunki do działalności kulturalno – oświatowej były w obozach
sowieckich. Mimo to w Ostaszkowie, Kozielsku, Starobielsku, Griazowcu, Putywlu i innych
obozach dla polskich oficerów prowadzone wykłady z języków obcych, dyskusje
specjalistów z pokrewnych dziedzin naukowych. W obozach radzieckich istniały zaledwie
kółka, najwyżej kilkunastoosobowe grupy, które w niewielkim stopniu przypominały te z
oflagów niemieckich. (Rezler - Wasielewska Violetta 2001).
Łowiectwo z całą jego otoczką naukowo – kulturową jest dla prawdziwych wyznawców idei
hubertowskiej jest dziedziną motywującą ich do permanentnego działania w niemal
każdych warunkach, nawet w obliczu zagrożenia zdrowia i życia – jak obozach i oflagach
jenieckich. Kultura łowiecka wzbogaciła się o obozowe obrazy, wiersze, wspomnienia,
niektóre o słabej wartości artystycznej, ale niezwykle wartościowe z punktu widzenia
historycznego, dydaktycznego i moralnego.
Codzienność łowiecka pokazuje, że ażeby pomnażać dorobek kulturowy, rozwijać się,
kultywować tradycje musi spełniony być jeden podstawowy warunek, muszą znaleźć się
ludzie, którzy z potrzeby serca będą do takiej działalności zachęcać i ją organizować, bez
względu na okoliczności zewnętrzne. Należy wielu środowiskom myśliwskim życzyć
działaczy łowieckich o cechach Józefa Kobylańskiego, Józefa Goetza, Władysława
Rozwadowskiego, Wiesława Szczerbińskiego, Witolda Morawskiego, Dobrskiego i innych
myśliwych, dla których skrajne warunki obozowe nie przeszkodziły w zachowaniu
myśliwskich wartości.

VI E Dorsten

VI B Doesel
IID Grossborn (Kłomino)
•J. W. Kobylański
Wykłady w ramach koła
J. W. Kobylański. „Wieczór Myśliwski ku
•Wieczornica „Św.
leśników (inż. Gromadzki,
czci św. Huberta” 3.11.1941 r.
Hubert w Doesel” - ppor I. Woźniak
Wystawa obrazów i rzeźb XA Sandbostel
Obozowe Hubertusy 1942 r.
XII A Hadamar
IIB Arnswalde (Choszczno)
•Spotkanie 3.11.1940
•Ppłk Władysław
r. „Bieg Św. Huberta”
Rozwadowski
•Płk Włodzimierz
•Działało Koło łowiec.
Kacperski, mjr Czesław
•Cykl około 40
Święcicki
wykładów
IV C Colditz
•Ok. 15 wykładowców
3 XI 1941 r. Bieg św.
II C Woldenberg
Huberta
•Koło łowieckie
Mjr Stefan Sołtysik
Sandbostel XA

VIIIA Murnau
•Cykl wykładów łow. – 137
godzin – Józef Goetz
•24 wykładowców
•8 książek
•Badania naukowe – 600
ankiet
•Obchody Dnia św.
Huberta

XVIIIA Lienz
Koło – rolniczo leśne z udziałem
myśliwych
Ołtarz św. Huberta

•Wystawa Leśna z
udziałem myśliwych
•Wykłady Łowieckie W.
Szczerbińskiego i jego
książki „Łowiectwo” i
„Myśliwy doskonały”
•Grafiki o tematyce
łowieckiej
•Projekty znaczków i kart
pocztowych
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