
ŁOWIECTWO LUDOWE 
konspekt 

„ŁOWY I HISTORIA” 

  Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ 

Krzysztof Mielnikiewicz 

0  0 0  2  9 Warszawa 



Uczestnicy Kongresu kultury Łowieckiej w 
Pułtusku po otwarciu wystawy kolekcjonerskiej 



Członkowie Klubu kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ na IV Kongresie Kultury 
Łowieckiej w Pułtusku 



www.kulturalowiecka.pl 

http://www.kulturalowiecka.pl/ksiazki_czasopisma.html 

Pod ww. linkiem znajduje się tekst całej książki 

Krzysztof Mielnikiewicz – autor książki i referatu 
podczas wykładu 



Łowiectwo ludowe, łowiectwo chłopskie 
lub łowiectwo ludu pospolitego, według 
utartych od dawna definicji, określane 
jest jako: chwytanie i zabijanie zwierzyny 
przez lud pospolity (chłopi i część 
mieszczan), najczęściej nielegalne, przy 
użyciu prymitywnych narzędzi 
określanych obecnie kłusowniczymi. 
Utożsamiane było lub jest także z 
kłusownictwem, co wymaga 
wyjaśnienia, bowiem metody polowań 
typowe dla myślistwa ludowego i 
polowania włościan były w okresowo 
usankcjonowane „prawnie” niemal we 
wszystkich okresach dziejów, w tym w 
czasach II RP.  

Polowanie na ptactwo 
siecią zwaną połami 

Definicja 



Polowanie ludowe w prawie 
W czasach przedpiastowskich zgodnie z odwiecznym zwyczajem 
ludów pierwotnych, następnie z zasadami prawa rzymskiego, 
zwierzyna była własnością niczyją „res nulius” i każdy wolny 
członek wspólnoty terytorialnej miał prawo pozyskiwać ją 
wszędzie, byleby nie naruszał bezpieczeństwa swych sąsiadów  
Stopniowo postępowało ograniczanie swobód łowieckich ludności 
chłopskiej, która najpierw utraciła prawo polowania na terenach 
książęcych objętych regale, następnie w dobrach nadanych 
rycerstwu, kościołowi i innym możnym zasłużonym dla 
panującego.  



Historycy podają wiele przykładów ukazujących legalne polowania 
ludu pospolitego: 

Dokumenty potwierdzające prawo polowania włościanom na 
zwierzynę drobną w dobrach świeckich: 
1217 - Henryk Brodaty lokując Lwówek mieszczanie  zezwolił 
polować mieszczanom  w obrębie mili wokół miasta 
1252 -Kazimierz (ok. 1211-1267) książę kujawski, sieradzki, łęczycki 
zapewnił włościanom kontynuacje polowania dotychczasowymi 
prostymi metodami 



1346 - Kazimierz Wielki w akcie lokacyjnym Nowego Targu nadał 
mieszczanom przywilej całkowicie wolnego polowania na 142 
łanach na wszelkie zwierzęta wszelkim sposobem w granicach tego 
miasta. 
1353 - Henryk von Luter w przywileju lokacyjnym wydanym dla 
miasta Olsztyna  zezwolił wszystkim mieszkańcom miasta, aby na 
wolniźnie, czyli gruntach wspólnych, mogli swobodnie polować na 
lisa, zające (Bonk H. 2016:61). 



W Prusach Krzyżackich na terenach zakonnych na drobną 
zwierzynę mogli polować  wszyscy oddając część zwierzyny 
zakonowi (przywilej dla bartników piskich z 1367 r.) , a na własnych 
gruntach prawo małych łowów na zające i sarny  otrzymywali od 
zakonu wolni, bartnicy, a rzadziej chłopi nowo zakładanych osad. 
Grzegorz Białuński na podstawie przywilejów lokacyjnych ustalił, 
że w starostwach: piskim, ełckim, straduńskim i węgorzewskim 
uprawnienia do łowów posiadały 93 osoby (bez bartników piskich i 
mieszczan oleckich), w tym 4 szlachciców, 80 wolnych, 9 sołtysów i 
chłopów  



 1407 - Mieszkańcy Sarnowa na mocy przywileju Władysława 
Jagiełły, przekształconego w mieli prawo polowania w obrębie 
miasta z wyłączeniem wymienionych w dokumencie łowisk do 
dyspozycji właściciela  
Mieszkańcy lokowanego Krotoszyna otrzymali w 1415 r. zezwolenie 
polowania na zwierzynę, ptactwo przy pomocy psów, sieci 
(Samsonowicz 1991). 



Zygmunt III Waza  dekretem z 1599 r., pozwolił poddanym w 
królewszczyznach polować na ptaki i mniejsze zwierzęta przy 
pomocy sideł (łącz), potwierdzone kolejnym przywilejem 
Zygmunta III z 20 XII 1630 r. danym bartnikom ostrołęckim w 
Tykocinie, usankcjonowane następnie przez Władysława IV w 1637 
r., Jana Kazimierza w 1660 r. i Michała Korybuta Wiśniowieckiego 
w 1673 r. (Markowski 1982). 
1557 – Zygmunt August w ustawie na wołoki wydanej dozwolił 
chłopom na własnych gruntach osiadłym zabijać lisy, wilki, 
rosomaki, zające.  



W dobrach kościelnych: 
 
1230 - Konrad Mazowiecki w dokumencie z nadając wsiom 
biskupstwa płockiego różne przywileje, zezwalał chłopstwu oraz 
łowcom biskupim polować na sarny, lisy, zające i wiewiórki, 
określając jednocześnie dozwolone techniki łowieckie. 
1296 r. – na mocy aktu opata klasztoru w Lublinie chłop mógł 
łowić zwierzynę na terenach klasztornych nie narażając się na kary 
1363 - Władysław prepozyt (proboszcz) Kościelnej Wsi określa 
uprawnienia łowieckie sołtysa i wieśniaków.  
1378 - Dokument lokacyjny wsi Koprzywnicy (sandomierskie) ze 
sołtysi i chłopi mieli zagwarantowane przez opata cystersów 
prawo polowania. 
1380- Biskup Dobiesław, potwierdził przywileje udzielone przez 
poprzedników, zezwolił mieszkańcom Płocka polować na zające, 
wilki i lisy 
 



DANINY SKŁADANE PRZEZ LUD POSPOLITY 

ZA PRAWO POLOWANIA 

W starych kronikach, dokumentach, zwłaszcza kościelnych 
spotykamy kilka rodzajów ciężarów łowieckich nakładanych na 
chłopów i mieszczan, w zamian za możliwość polowania na 
zwierzynę drobną, wyjątkowo grubą.  
 
- obowiązek uczestniczenia w zbiorowych łowach możnych z 
własnymi psami i sprzętem (sieciami, podwodami),  i poszu-
kiwania postrzałków,  
- wykonywanie określonych zadań w gospodarstwie polnym lub 
leśnym na rzecz właściciela  
- oddawania całej lub części upolowanej zwierzyny na pański 
dwór, zamienianej z czasem na ekwiwalent pieniężny 



Przykłady:  
 
W latach 1228-1232 Konrad Mazowiecki wznowił obowiązek 
składania biskupowi 5 skórek kunich przez mieszkańców wsi 
nadbużańskich, zaś w 1231 roku zezwolił im składać tę daninę w 
postaci zamiennika zbożowego (Mielnikiewicz 2008). 

W Prusach Krzyżackich i Książęcych, o czym wspomniano 
wcześniej, uprawnieni do polowań mieszkańcy wsi i miast mieli 
obowiązek dostarczenia na zamek czwartej części ubitej 
zwierzyny (slave), najczęściej łopatki. Bartnicy z Piecek co ubiją z 
dziczyzny małej czy dużej, mają nam (Zakonowi) odstąpić skóry i 
futra, za które ma się im płacić tak jak sie za nie w Piszu płaci. 
Także mają nam z dziczyzny odstąpić, którą ubiją, część (1/4 
zwierza) tak samo jak ci ze Szczytna to czynią (Tryk 2000: 19). 



• Na Kurpiach za prawo polowania na podstawie wspomnianego 
już przywileju Zygmunta III z 20 XII 1630 żaden z nich (bartników, 
zarazem myśliwych) nie powinien nad jedną rączkę miodu 
zwyczajną tamże w Ostrołęce oddawać od znamienia boru swego 
staroście łomżyńskiemu i nadto za kunę groszy 15 oddawać a przy 
tym dzierżawcy naszemu ostrołęckiemu siana stożek, w którym 
dwie drabek powinno być, przy stanowisku swym dla przyjazdu 
strzelców postawić, albo za nie po groszy 15 dać. (…) Wolno im 
sidła zastawiać na jarząbki i rozmaite ptaki, tak i na kuny oprócz 
zwierza wielkiego... (Markowski 1982: 10-11). 



• Do składania danin leśnych zobowiązani byli także poddani 
innych profesji osadzeni na pańskich dobrach, np. młynarze 
posiadający młyny na rzeczkach i stawach w okolicy Sieradza 
oddawali na początku XVII w. dzierżawcom królewskim po jednym 
zającu, cietrzewiu i jarząbku lub opłacali za te zwierzęta 
ekwiwalent w wysokości 8 zł (Dekowski 1960). 

• W dobrach biskupstwa chełmińskiego dozorca lasów (leśny) we 
wsi Jeglija wg lustracji z 1723/47 r. miał obowiązek  zwierzyny, co 
ubije, oddawać do zamku, za którą według taksy na proch bierze a 
kolejny leśny, wg przywileju z 1706 zwierza gdy ubije za konsolacją 
na proch do zamku oddawać pod karą …… 
(Skłodowska Antoniewicz 1961: 14).  



• Bartnicy i strzelcy osadzeni w wyludnionej działaniami 
wojennymi Puszczy Białej za prawo polowania na zwierzynę 
drobną mieli obowiązek dostarczać na stół biskupa płockiego, 
posiadającego zamek w Broku n. Bugiem po 3 pary jarząbków 
rocznie (Dobrowolski, Krzyśkowiak 1989). 
 



• Po okresie wolnych, niczym nieskrępowanych łowów 
włościanom Nowotarszczyzny, na mocy wyroku sądowego z 1498 
roku utrzymano wprawdzie nadal wolne łowienie ptactwa, 
jednak pozyskujący czwartą część upolowanej zwierzyny grubej 
mieli odtąd oddawać dworowi. Dotyczyło to wszystkich warstw 
ludności, w tym mieszczan Nowego Targu. W 1630 roku 
wprowadzono jednak zmianę, iż wolne polowanie mogło być 
prowadzone jedynie dla złożenia dani  (Gąsienica-Byrcyn 2015: 
36). 



OGRANICZENIA POLOWAŃ LUDNOŚCI 

WIEJSKIEJ 

Prawa łowieckie chłopów do swobodnych polowań na zwierzynę 
drobną były stopniowo ograniczane w miarę postępu 
kolonizacyjnego i nowych z tym związanych sytuacji prawnych, 
zmniejszania się stanu zwierzyny wskutek intensywnych polowań, 
coraz częściej z bronią palną, wyrębu lasów. 



Polowania monarsze, książęce, szlacheckie i rycerskie, z bronią 
palną i sokołami, stawały się coraz powszechniejszą rozrywką 
wymagającą zasobnych łowisk w zwierzynę drobną, co kolidowało z 
łowiectwem ludu pospolitego. Ograniczenia polowań chłopskich 
prowadzone były z różną intensywnością i w różnym zakresie w 
poszczególnych dzielnicach kraju, u różnych właścicieli ziemskich 
dotyczyły też określonych technik polowań.  



Ograniczenia chłopskich polowań odnotowano w XIV w., np. 
laudum piotrkowskie z roku 1398, tudzież wieluńsko-ostrzeszowskie 
z 7 marca roku 1462 zabraniały poddanym łowienia zwierzyny 
sieciami, lub laudum poznańskie z roku 1435, zabraniające polowań 
na kuropatwy pod rygorem kar (Dąbkowski 1908). Niszczenie przez 
szlachtę należących do chłopów urządzeń łowieckich ograniczyło 
łowy poddanych i rozwijało kłusownictwo. 
Sytuacja chłopów wyraźnie pogorszyła się wraz z ugruntowaniem 
zasady powiązania prawa polowania z prawem własności gruntu, 
określonej w szeregu dokumentach i przepisach prawnych.  



Ograniczenia polowań chłopskich potęgowała akcja kolonizacyjna, 
dająca przywileje łowieckie sołtysom i wójtom, którzy wszystkimi 
dostępnymi sposobami próbowali zapewnić sobie wyłączność 
polowania na zwierzynę drobną i grubą. Niekorzystne dla 
utrzymania polowań chłopskich było rozpowszechnienie się broni 
palnej, niedostępnej gminowi. 
Szlachta coraz częściej zatrzymywała do swojej dyspozycji 
zwierzynę drobną, uprawiając polowanie z sokołami i rusznicami, 
traktując łowiectwo jako sport i rozrywkę. Nie bez znaczenia były 
jeszcze profity uzyskiwane z użytkowania dworskiego i ze 
sprzedaży zwierzyny. 
Przypisanie prawa polowania właścicielowi gruntu, stosowanie 
broni palnej, było przyczyną upadku legalnego ludowego 
łowiectwa. Istniało ono w szczątkowej formie za zgodą właścicieli 
gruntów. Wyjątkiem byli Kurpie i górale, którzy swobodnie do 
zaborów polowali w królewszczyznach za niewielkimi 
świadczeniami na rzecz króla. 



ŁOWIECTWO LUDOWE A KŁUSOWNICTWO 
Kłusownictwo, polowanie od wieków niebezpieczne i nielegalne, 
wyrosło głównie z łowiectwa ludowego, które z dzisiejszego punktu 
widzenia, posługiwało się prymitywnymi metodami łowów na 
ptactwo i zwierzynę czworonożną, w tym grubą. Na sile przybrało 
ono po ugruntowaniu się zasady własności polowania z własnością 
gruntu, a łowiectwo ludu pospolitego w większości stało się 
nielegalnym i ściganym procederem. 



Kłusowano z wielu przyczyn.  
- Podstawowym i najbardziej zrozumiałym powodem był głód i 
bieda, a mięso, tłuszcz i skóry najlepiej zaspokajały podstawowe 
potrzeby ludzkie.  
- Kłusowano też w obronie inwentarza, szczególnie w obronie stad 
owiec wypasanych na pastwiskach górskich 
-Kłusowano z niskich pobudek dla pieniędzy: poroża, haki, mięso 
sprzedawano na wódkę i rozrywki 



- Kłusowano też z pasji lub „żyłki” myśliwskiej, kierując się swoistą 
„etyką kłusowniczą”, zakorzenioną z dziada pradziada. Stanisław-
Gąsienica Byrcyn, Jan Krzeptowski Sabała, Maciej Gąsienica-
Sieczka i Jędrzej Bachleda - Wala. W młodości raubszyce, koziarze, 
później przewodnicy tatrzańscy.  
Ustawodawstwo łowieckie państw zaborczych, zakazujące 
polowań na cudzym gruncie oraz zakazujące kłusownictwa w 
dobrach państwowych łowiectwo ludowe zrównało z 
kłusownictwem. 



 ŁOWIECTWO LUDOWE POD ZABORAMI 

W zaborze rosyjskim po wielkich powstaniach narodowych, 
zwłaszcza po uwłaszczeniu chłopów w 1864 r. duża część 
mieszkańców wsi uzyskała możliwość polowania nieregulowanego 
żadnym prawem łowieckim. Polować mógł każdy gdzie chciał i na 
co chciał. O ile w dużych majątkach ziemskich właściciele posiadali 
służbę leśną i strażników łowieckich pilnując zwierzostanów, to na 
pozostałych terenach wszyscy strzelają i łowią zwierzynę w sidła i 
pułapki, wybierają i niszczą gniazda kuropatw, bażantów, 
przepiórek, kaczek, czajek itp. wszyscy, zaczynając od właściciela 
gruntu, a kończąc na służbie, pastuchach i psach wałęsających się 
bezkarnie wszędzie po całych dniach i nocach (Rożyński, Schechtel 
1923: 4). Kwitło więc swoiste łowiectwo ludowe. Proces ukrócania 
niekontrolowanych polowań chłopskich i kłusowniczych 
rozpoczęto na podstawie przepisów o polowaniach w guberniach 
Królestwa Polskiego wydanych w 1871 r. 



W zaborze austriackim, poza dużymi majątkami, wg patentu 
łowieckiego z 7 marca 1848 r. gmina miała obowiązek, należące do 
niej polowanie, „niepodzielnie wydzierżawić” (Ustawy łowieckie 
1894). Wg ustawy łowieckiej dla Galicji z 13 lipca 1909, gminy 
mogły, o ile posiadały tereny wynoszące w nieprzerwanym ciągu co 
najmniej 115 ha, prawem polowania na nich rozporządzać 
dowolnie. Ta zasada, nazwana koncesją dla ludu okazała się 
szkodliwa.  



W praktyce jednak samostanowienie gminy, o prawie polowania, 
spowodowało to, że na terenach gdzie polowanie przedstawiało 
jakąś wartość, gmina uchwalała i wykonywała prawo sama przez 
tzw. „ustanowionych myśliwych”, tzn. że w praktyce polowała cała 
wieś, zwierzostan ulegał wkrótce zupełnej zagładzie, gdyż o żadnej 
racjonalnej hodowli czy choćby ochronie zwierzyny, nie było 
oczywiście mowy (Rożyński 1923).  



W zaborze pruskim łowiectwo podporządkowano przepisom prawa 
niemieckiego, które w precyzyjny sposób regulowało zasady 
polowań. Polować mogli posiadacze świadectw myśliwskich. 
Określono precyzyjne przepisy o ochronie zwierzyny, w tym okresy 
ochronne, zakaz polowania przy użyciu wnyków, sideł i żelaz, 
ustanowiono kary za nieprawnie pozyskaną zwierzynę. Przepisy te 
likwidowały polowania chłopskie, mające miejsce w pozostałych 
zaborach. 



 ŁOWIECTWO LUDOWE W II i III RP 

Po wejściu w życie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 3 
grudnia 1927 roku o prawie łowieckim, łowiectwo ludowe 
sprowadzono niemal wyłącznie do kłusownictwa, które należało 
rozumieć jako polowanie wszelkimi metodami na zwierzęta łowne 
nawet w okresie ochronnym, niezgodne z zapisami ustawowymi. 
Zwierzynę wymienioną w art. 50. rozporządzenia: wilki, wydry, 
kuny domowe, tchórze, gronostaje, łasice, króliki, jastrzębie 
gołębiarze, krogulce, sroki i wrony mógł zabijać i chwytać każdy w 
obrębie swojej zagrody i w bezpośrednim jej sąsiedztwie aż do 100 
metrów odległości do zabudowań (Rozporządzenie 1927). To 
legalne tępienie ww. zwierzyny, uważanej za szkodniki łowieckie, 
za pomocą narzędzi, z dzisiejszego punktu widzenia kłusowniczych, 
można jeszcze traktować jako legalne łowiectwo ludowe, a ściślej 
polowanie ludowe.  



W kolejnych latach ustawowo ograniczano listę zwierząt „łowiecko 
szkodliwych” i metody ich pozyskiwania, a obecnie obowiązujące 
prawo łowieckie zakazuje płoszenia, chwytania, przetrzymywania, 
ranienia i zabijania zwierzyny (poza polowaniami i odłowami, a 
także sprawdzianami psów myśliwskich, szkoleniami ptaków 
łowczych i psów myśliwskich, organizowanymi przez Polski Związek 
Łowiecki). Zakaz dotyczy też wybierania i posiadania jaj piskląt 
oraz niszczenia legowisk, nor i gniazd ptasich (Ustawa 1995).  
W PRL socjalistyczne władze nadały pojęciu „ludowego łowiectwa” 
nowe znaczenie. Łowiectwo ludowe było więc utożsamiane z 
łowiectwem ludu pracującego miast i wsi.  



Łowiectwo Kurpiów  
– typowym przykładem łowiectwa 

ludowego  
Epopeja kurpiowskich myśliwych, słynnych w całej Polsce łowców i 
strzelców, mających prawa łowieckie przysługujące w innych 
dzielnicach tylko właścicielom gruntów, rozpoczęła się od 1526 roku, 
tj. od włączenia Kurpiowszczyzny do ziemi łomżyńskiej i tym samym 
do królewszczyzn - dóbr ziemskich króla. 
Prawdziwymi ludowymi kurpiowskimi myśliwymi byli eksploatatorzy 
puszcz, którzy za opłatą i świadczeniami rzeczowymi na rzecz króla 
(starosty) polowali na zwierzynę drobną (wyjątkowo duże 
drapieżniki robiące szkody w barciach i zwierzynie) oraz puszczacy 
łączący różne zawody z myślistwem (rudnicy, bartnicy, rybacy, 
smolarze). 



Strzelcy (myśliwcy) - niektórzy autorzy i historycy 
strzelcami nazywali wszystkich myśliwych i 
bartników, którzy nosili broń - początkowo łuki, 
później kusze,  
w szczególności zaś broń palną. W istocie strzelcami 
na Kurpiach byli ci myśliwi, którzy wyznaczeni przez 
władcę lub jego administrację, później przez 
leśniczych, organizowali dla niego polowania, sami 
polowali dla księcia i króla, dozorowali łowiska oraz 
rezydencje leśne.  

Myśliwi (łowcy) - w początkowym okresie 
kolonizacji puszcz wymienia się myśliwych obok 
bartników, rudników, smolarzy. Ówcześni myśliwi 
za stosowną opłatą za posiadanie broni (kunowe) i 
prawo polowania zajmowali się łowami i stanowiły 
one ich podstawowe zajęcie. W połowie XVII w., a 
więc podczas pierwszej fali osadnictwa 
kurpiowskiego ks. Ł. Kościesza - Załuski w spra-
wozdaniu powizytacyjnym puszczy pisał: (…) 
Więcej niż 200 ludzi częścią siedzi na jednym 
miejscu, częścią koczuje zajmując się bartnictwem, 
mnóstwo też jest i myśliwych.  



Luźni (próżni) strzelcy - w dzisiejszym 
rozumieniu kłusownicy, o których Skrodzki 
pisał (…) Zwykli tez takowi lotni łącze w 
lasach stawiać i gotowych bartniczych 
obchodząc wybierać, żywność w stanach 
albo w schowaniach bartnikom bierać i inne 
szkody czynić. Zwykli też takowi lotni 
towarzystwo ze strzelcami miewać 
takowymi, których proznymi zowią, z nimi 
po puszczy chodząc. Spolne szkody czyniąc, 
co się stąd czyni, że na takowych kary nie 
masz. (…) A kto by kolwiek takiego lotnego 
bartnika w puszczy króla Imci potrafił, a on 
nie mając pana, u ktorego by robił, po 
puszczy chodził, albo po łączach (…) takowy 
lozny ma by pojman, a z tym coby niósł do 
dwora go oddać. A dwór takiego karać ma 

tak jak zasłuży. 



bartnicy (smolarze, 
rudnicy, rybacy) zarazem 
myśliwi - posiadali broń 
myśliwską  
i prawo polowania, określone 
dekretem królewskim 
Zygmunta III Wazy z 1599 r., na 
ptaki i mniejsze zwierzęta przy 
pomocy sideł (łącz), 
potwierdzone kolejnym 
przywilejem danym bartnikom 
ostrołęckim w Tykocinie, 
usankcjonowane następnie 
przez Władysława IV w 1637 r., 
Jana Kazimierza w 1660 r. i 
Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego w 1673 r. 
(Markowski 1982). 



W przywileju czytamy:  Oznajmujemy tym 
pismem naszym, komu to wiedzieć należy, 
suplikowali nam bartnicy nasi z starostwa 
ostrołęckiego przez urzędniki nasze 
koronne, abyśmy dawne zwyczaje ich 
wolności, których od dawnych lat zażywają  
i sobie od przodków swoich z rąk podane 
mają, z łaski naszej królewskiej 
przywilejem potwierdzili i onych przy nich 
zachowali (…) żaden z nich nie powinien 
nad jedną rączkę miodu zwyczajną tamże 
w Ostrołęce oddawać od znamienia boru 
swego staroście łomżyńskiemu i nadto za 
kunę groszy 15 oddawać a przy tym 
dzierżawcy naszemu ostrołęckiemu siana 
stożek, w którym dwie drabek powinno 
być, przy stanowisku swym dla przyjazdu 
strzelców postawić, albo za nie po groszy 
15 dać. (…) Wolno im sidła zastawiać na 
jarząbki i rozmaite ptaki, tak i na kuny 
oprócz zwierza wielkiego. 



Król w przywileju pozostawił wolnym 
Kurpiom prawo polowania na ptactwo  
i zwierzynę drobną, ograniczając prawo 
polowania na grubego zwierza. 
Ograniczenie to (z wyłączeniem wielkich 
drapieżników wilka i niedźwiedzia 
czyniącego szkody  
w barciach) spowodowane było 
niewątpliwie spadkiem pogłowia zwierzyny 
grubej. Zwykli użytkownicy lasu, „ludzie 
przebywający w puszczy” posiadający 
prawo polowania nigdy nie mieli przywileju 
łowów na grubego zwierza, jak to sugeruje 
Zofia Niedziałkowska.  Nie zmienia to 
uprzywilejowanej i szczególnej pozycji 
kurpiowskich myśliwych w stosunku do 
ludności innych terenów królewskich i 
szlacheckich, gdzie polowanie było im 
zabronione. Nie znaczy to, ze Kurpie nie 
polowali (kłusowali) na tury, żubry, jelenie i 
dziki.  



 ŁOWIECTWO KURPIÓW I ZWIERZYNA JAKO 

ŹRÓDŁO INSPIRACJI W SZTUCE NA 

PRZYKŁADZIE KURPIÓW I GÓRALI 

TATRZAŃSKICH 

Dla myśliwych i bartników kurpiowskich las był niemal świątynią, w 
nim mieszkali, z niego żyli, co wywarło wpływ na kulturę ludową, do 
której przeniknęło tak wiele elementów związanych z puszczańskim 
życiem i przyrodą. 
Zdolności artystyczne Kurpiów, piękno dziewiczej przyrody, z którą 
obcowali na co dzień, nieznaczny wpływ innych kultur na ich życie, 
zabobonność, później religijność, spowodowały powstanie 
specyficznej dla tego regionu sztuki ludowej, związanej z 
wierzeniami (nowe 
latko, wota, pisanki) i z potrzebami estetycznymi (wycinanki, kierce, 
elementy wystroju wnętrz i architektury); sztuki bogatej w elementy 
animalistyczne, zoomorficzne i florystyczne 



NOWE LATKA I BYŚKI 

ŚWIECE WOTYWNE I OŚIARY (OFIARY) 



ELEMENTY ARCHITEKTURY 



ELEMENTY ARCHITEKTURY 
I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ 



Tradycyjna rzeźba kurpiowska 



WYCINANKA KURPIOWSKA 



WYCINANKA KURPIOWSKA 



Pisanki o motywach kurpiowskich 



AKCESORIA I SPRZĘT MYŚLIWSKI WYTWARZANY 
PRZEZ KURPIÓW 

NATURALNE ROGI 
MYŚLIWSKIE 



LASKI I 
PASTORAŁY 
MYŚLIWSKIE 



TORBY MYŚLIWSKIE, ROŻKI DO PICIA  I PROCHOWNICE 



Metody polowań włościańskich i ich organizacja 

Do czasu upowszechnienia się broni palnej zwierzynę łowiono technikami 
godnymi stanu szlacheckiego (polowania z ogarami i chartami, par force, z 
ptakami łowczymi, parkanami  i dużymi sieciami) Wiemy o tym od Jana hr. 
Ostroroga, który w „Myślistwie z ogary” pisał: Miedzy inszemi znaki wolności 
szlachty polskiej jest ten jeden nie mniejszy, że szlachcicowi polskiemu myślistwa 
zażywać wszędzie, gdzie chce, wolno; uczciwego jednak i szlacheckiego, nie 
zyskownego; ze psy i z ptaki, nie z sieciami i sidłami, wyjąwszy puszcze i ostępy 
zwierza wielkiego, do których nie wolno wjeżdżać. 





Anzelm Gostomski uważał, że szlachcic samodzielnie polujący na 
zwierzynę chłopskimi metodami jest niegodny swojego stanu i ma 
mieć myśliwca na kuropatwę, cietrzewia, żórawia, gęś i inszego 
ptaka ku żywości należącego, bo tego rzadko na targu kupi [...] nie 
jest tak głupi, coby sieci albo strzelca nie miał [...] ale to sprośna 
kto go sam szuka, a ma co potrzebniejszego czynić i nie na to się 
urodził... (Badyna 2013: 84) 
W majątkach ziemskich, gdzie nieuznawano polowań pospolitych 
za godnych szlachcica i w tych, w których panowie nie byli 
zapalonymi myśliwymi dziczyznę dostarczali kmiecie lub dworscy 
myśliwcy, którzy część łupów zostawiali dla siebie, uprawiając 
łowiectwo ludowe. 

POLOWANIA CHŁOPSKIE 
 (sidła, pułapki, żelaza, doły, samołówki, saitki, kolce itp. )  



BROŻEK, SZATER, DZWON, KRATA, WINCIOREK 



CEWY, SIDŁA, WNYKI, KABŁĄCZKI, PRĘŻYNY, DRUTY,   



KOLCE, IGLICE, IGŁY  



KLATKA, SAMOTRZASK, POTRZASK, WABIEC, KOSZ,  



CZŁAPIEC, CŁAPIEC, SŁAPIEC, SKRZYNKA, PUŁAPA,   



CZĘSTOKÓŁ, PALISADA, OSTROKÓŁ, LABIRYNT, WILKOWNIA, PŁOTKI, 
OGRÓD WILCZY 



DOŁY, JAMY 



WĘDA, HAK, STOPROŻA, KAPKAN 

WĄTON 



WĘDA WILCZA, KAPKAN, HAK WILCZY 



KLEPCE, OKLEPCE, ŁAPY, ŻELAZA, POTRZASKI, SAMOTRZASKI, 
CHWATY`   



KŁODA, PAŚĆ, SŁOPIEC, SLIP,  



STĘPICA, STĘPA 



POTRZAS, TRZASK, ŻERDKA 

ROZSZCZEP 



KONEWKA, TYKWA 

TULEJKA Z LEPEM 
GRZEBIEŃ 



PIEŃ, MASKA, MAJ, 
SZATEREK 

WIECHA, BUDKA 

SPAR 



LEPY - SZNURY, SIATKI, 
GAŁĄZKI LEPOWE 



MASKA, PŁACHTA 



SAMOPAŁ, SAMOSTRZAŁ 



SIECI - POŁY 



SIECI - POŁY 

SIECI - KORYTKO 

SIECI - TROKÓWKA 



SIECI - TAJNIA 



SIECI - DRGUBICA 



SIECI - ROZJAZD 

SIECI - PAJĘCZYNA 



SIECI – NIEWÓD PTASI  Z MATNIĄ 

SIECI - WIĘCIERZ 



SIECI – PARKAN, 
OBIERZ - CIEMNA 

SIECI – PARKAN, 
OBIERZ  JASNA 



ŁOWIECTWO I ZWIERZYNA JAKO 

ŹRÓDŁO INSPIRACJI W SZTUCE NA 

PRZYKŁADZIE GÓRALI 

TATRZAŃSKICH 



RZEMIOSŁO TARRZAŃSKIE 



RZEMIOSŁO TARRZAŃSKIE 



FAJKI GÓRALI 



SPINKI - PARZENICE 



MALARSTWO NA SZKLE 



MALARSTWO 
 NA SZKLE 
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MALARSTWO 
I GRAFIKA 

Autorzy: 

Adam Setkowicz 
Stanisław Witkiewicz 
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MALARSTWO I  GRAFIKA 
Autor: Władysław Skoczylas 

 



MALARSTWO, RZEŹBA I 
RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE 

Autorzy: 

Bożena Gąsienica-Byrcyn 
Jan Gąsienica-Szostak 



Raubszyce, przewodnicy tatrzańscy, muzycy ludowi 
Jan Krzeptowski – Sabała i Bartłomiej Obrochta 

 


