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WARSZAWSKA SPÓŁKA MYŚLIWSKA I 
SKŁADY 
B RO N I 
W WARSZAWIE 

ul. Królewska 1 7 

Oddziały; 

w PO Z N A N I U; 
Br. Pieracklego 12, 
we LWOWIE; 

Pl. Marjacki 4, 

w WILNIE, 
Wileńska 1 O. 

w KATOWICACH 
Młyńska 2. 

Jeneralne zastępstwa znanych fabryk 
Auguste Lebeau w Liege 
A. Jos . Defourny w Liega 
Fabrlque Nationale w Liege 
Henri Delrez w Liege 
Merkel -w Suhl 
Husqvarna w Szwecji 

Własna Fabryka Amunicii i Śrutu 
znajdujqca się w Warszawie, przy ul. Ks. Piotra 

Skargi 48 na Targówku, 

wyrabia znane ze swej dobroci naboje śrutowe 

z prochem „ Sokół" Państwowej Wytwórni 

Prochu w Pionkach, którymi zdobyto Mistrzostwo 

i Wicemistrzostwa Polski -na rok 1937 i 1938. 
Wzorowe warsztaty rusznikarskie~ nagrodzone 

srebrnym medalem. 



SKŁAD - BRONI I 
J. SOSNOWSKI 

Sp • .z o. o. 

W ARS Z~A WA 
KRAKOWSKIE PRZEDM. Nr. 7 

Telefon 647-47 

Poleca 

wszechświatowej s ł a w Y 

strzelby myśliwskie 

G. Defourny - Sevrln, Liege 
Ch. Masquelier, Liege 
A. Forgeron, Liege 
A. Franc:otłe, Liege 

Manufac:ture Liegeoise d'Armes ci Feu LIEGE 

SZTUCERY I TRÓJLUFKI wykon~:me z zastosowaniem 
ostatnich wymagań techniki: 

Joh. Springer' • Erben, Wiedeń 
J. ~owotny, Praha 
Fr. W. Heym, Suhl 
E. Schmidt-Habermann, Suhl 

Beri. Suhl. Wałłen und Fahrzeugwerke, Suhl 

Wielki wybór karabinów, pistoletów i rewol
werów konkursowych różnych fabryk. 

Warsztaty reperacyjne. Oferty i cenniki bez
płatne. Ceny i warunki najprzystępniejsze. 
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't~!tf IEC POLSKI 

O R G A N P. Z. Ł. 

WNOSI _KULTURĘ 
" I UTRWALA 

E T Y K Ę 

· CZERPIĄC 

POWAŻNE 
OPiNJE 

I 

L U D Z · I 
SZCZERZ· E 
KRZEWIĄCYCH 

IDEE ŁOWIECTWA 
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Sót na lizawki , ,--

dla xwier.zyny pło.wej 
.. 

po 6 i · p6ł grosz.a kilogram 

sprzedaiq Hurtownie Soli 

na .zaświadczenia Zar.zqdu Gmin·y 

o ilołci posiadanego obszaru las.:.. -

My .ś I i~ i! 

Oddawaicie wystrzelone łuski 

na F. O. N. 
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STYCZEŃ 

DataJ Dzień I 
tygod. 

I N 
2 p 
3 w 
4 s 
5 c 

' 
p 

7 s 
8 N 
9 p 

10 w 
11 s 
12 c 
13 p 
14 s 
15 N 
16 p 
17 w 
18 s 
19 c 
20 p 
21 s 
22 N 
.23 p 
24 w 
25 s 
26 c 
27 p 

Imiona świętych 

Nowy RoK 
Im. Jezus 
Genowefy dz. 
Eugeojusza 
Telesfora m. ® 
Objaw. Pań. 
Lucjana opata 

Seweryna op. 
Juljana m. 
Agatona 
-Hyginy p. 
Arkadjusza m. ( 
Godfryda i .Leona 
Hilarego Dk. 

Pawła I pust. 
Marcel. pust. m. 
Antoniego op. 
St. św. Piotra 
Henryka b. m. 
Fabjana i Sebast. • Agnieszki p. m. 

Wincentego 
Zaśl. N. M. P. 
Tymoteusza 
Nawr. św. Pawła 
Polikarpa 
Jana Złot. Dk. 

28 s Piotra Nol., Waler, ) 

291 N I Fr. ~alezego DH. 
30 P \ Martyny dz. 
31 W Jana Bosko 
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I Słońca I Księżyc 
wsch. I zach. wsch. I zach. 

746 1532 1235 241 
745 1534 1314 J53 
745 1535 1404 503 
745 1536 1504 609 
745 1537 1615 701 
745 1538 1734 756 
744 1539 1856 836 

744 1540 2011 909 
743 15n 2136 939 
742 1543 22s2 1006 
742 1544 - 1032 
741 1546 005 1059 
7u 1541 p6 1121 
740 1549 224 1200 

739 1551 321 1236 
739 1552 426 1318 
7as 1554 519 1406 
731 1555 604 1500 
736 1558 644 1557 
734 1559 711 1651 
.733 160.1 746 17"9 

732 16021 812 1901 
731 1604 835 2004 
730 1606 857 21os 
T9 1601 919 2212 
728 1609 942 2318 
721 16ll 1001 -
726 / 1612 1035 02s 



N O T A T K 

„ 

• 

Dane o wschodach i zachodach słońca i księżyca dostarczone zo
stały przez Pol&ki Kalendarz Astrologiczny, pod red. Er. Prengla 
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Data I Dzień I 
tyg od. 

1 s 
2 c 
3 p 
4 s 
5 N 
6 p 
7 w 
8 s 
9 c 

10 p 
11 s 
12 N 
13 p 
14 w 
15 ·s 
16 c 
17 p 
18 s 
19 N 
20 p 
21 w 
22 s 
23 c 
24 p 
25 s 

10 

· LUTY 

Imiona świętych I Słońce I Kslviyc 
wsch.\ zach. wsch. \ zach. 

Ignacego b. m. 720 16~0 1348 448 

Ocz. N. M. P. 718 1622 1502 541 
Błażeja bm. 71r 1623 1621 626 
Andrzeja Kor. ® 715 1625 1744 704 

Agaty dzm. .. 713 1627 1901 736 
Tytusa bm, 712 1629 2021 sos 
Romualda wop. 710 1630 2145 833 
Jana z Matty w. 708 1632 2259 901 
Apolonii dzm. 701 J634 - 9ao 
Scholastyki 705 1636 010 1002 
Zjaw. N. M. P. ~ 704 1638 pr 1oa8 

7 Zał. Serwitów 702 1640 218 1118 
Grzegorza II pap. 700 1642 313 1204 
Walentego m, 658 1644 402 1256 
Faustyna m. 656 1646 443 1J51 
Julianny dzm. 654 1648 518 1450 
Juljana Kap. 652 1649 549 1551 
Symeona b. m. 650 1651 616 1654 

Konrada pust. • 641 1653 640 1756 
Leona b, 645 1655 703 1900 
Feliksa b. 644 1657 726 2004 
Popielec 642 1659 749 2po 
Piotra Dam, 640 1701 813 2216 
Macieja op. 638 1702 841 2322 
Cezarego m. 635 1704 912 -



NOTATKI 

Dane o wschodach i zachodach słońca i księżyca dostarczone zo
stały przez Polski Kalendarz Astrologiczny, pod red. Fr. Prengla 



MARZEC 

Data I Dzień I 
tyg od. Imiona świętych 

1 S J Albina b. 
2 C Pawła m. Heleny 
3 P I Kunegundy cesarz. 
4 S Kazimierza król. 

5 N Przenies. św.Wad.@ 
6 p Felicyty i Perpetuy m. 
7 w Tomasza z Akwinu 
8 s bł. Wincentego Kadł. 
9 c Franciszki wd. 

10 p 40 Męczenników 
11 s Konstantyna W, 

12 N J Grzegorza W.pw. ( 
13 P Krystyny dz. m. 
14 W Matyldy królowej 
15 s Klemensa Dworzaka 
16 c Juliana z Cyi. 
17 p Patryka bw. 
18 s Cyryla Jerozolim. 

19 I N Józefa Obi. N. M. P. 
20 p Teodozji Eufemji 
21 w Benedykta opw. • 
22 s Katarzyny Szwajcar. 

231 c Feliksa m. 
24 p Gabrjela Arch. 
25 s Zwiastow. N. M. P. 

26 N I Teodora 
27 P Jana Damasc. w. dk 
28 W Jana Kapistrana ) 
29 S I Eustachego 
30 C Kwiryna 
31 I P Balbiny 

' 

Słońce I Księżyc 
wsch.I zach. wsch. I zach. 

625 1713 1240 328 
623 1715 1354 415 
621 1711 1512 455 
618 1719 1634 5ao 

616 1721 1755 601 
614 172a 1915 6SO 

611 1724 2033 659 
609 1720 2148 728 
601 1728 22"1 

aoo 
604 1730 8ts 
602 1732 Q05 915 

600 1733 104 1000 
5s1 1735 155 1Q50 
5ss 1737 240 1145 

553 1738 318 1243 
550 1740 3~0 1343 
548 1742 418 1444 

546 1744 444 1541 

544 1746 501 1650 
541 1747 530 1755 
5a9 1749 554 1900 
5ar 1750 618 2001 
535 1752 645 21 14 

5aa 17 54 716 222r 
5ao 1756 7s2 2326 

521 11758 
8"1 -

52s 1759 929 021 

5" 118" 1oao 122 
521 1802 

11"1 
210 

518 1so~ 12s2 2s1 
51s I 1806 1410 321 



NOTATKI 

Dane o wschodach i zachodach słońca i księżyca dostarczone zo· 
stały przez Polski Kalendarz Astrologiczny, pod red. Fr. Prengla 
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KWIECIEŃ 

Data I Dzień I Imiona świętych 
tygod· I Słońca I Księżyc 

wsch.\ lach. wsch. I zach. 

1 / S I Hugona b. 

2 N Franciszlli z Pauli 511 1810 1647 42s 
3 p Ryszarda b. 509 1811 1805 456 
4 w Izydora b. dk. ® 501 1813 1922 525 -
5 s Wincentego Ferr. w. 504 1815 2036 556 
6 c Celestyna pap. 501 1817 2145 630 
7 p Epifanjusza b: m. 459 1818 2249 7cs 
8 s Dionizego b. 4s1 1820 2345 752 

9 N Wielllanoc Marji Hl. 455 1822 - 841 
10 p Wielllanocny lzech. 453 1823 034 9as 
11 w Leona W. p. { 451 1825 p5 1032 
12 s Juljusza pap. 449 1826 150 1132 
13 c Hermenegildy 447 1828 220 12a3 
14 p Justyna m. 445 18sn 246 1335 
15 s Bazylego 442 1832 310 1438 

16 N BeJledyllta 440 18341 333 1542 
17 p Aniceta pap. 431 1835 356 1647 
18 w Apolonjusza m. 4as 1831 421 1754 
19 s Jerzego bm. • 4a2 1839 441 1902 
20 c Teodora W. 430 1841 511 2010 
21 p Anzelma bm. dk. 42s 1842 552 2iis 
22 s Sotera i Kaja mm. 426 1844 6341 2221 

23 I N Wojciecha hm. 424 18451 725 2319 
24 p f Melisa z Sigmar. 422 1847 823 -
25 w Marka Ewang. 420 184!1 930 009 
26 s M. P. Dobrej Rady ) 41s 1851 1042 051 
27 c Piotra Kan., Zyty 416 1853 1156 12s 
28 p Pawła od Krzyża 414 1854 1313 200 
29 s I Piotra z Wer, 412 1856 1429 2i9 

30 \ N I Katarzyny z Sienny 



N O:T ATK I 

Dane o wschodach i zachodach słońca i księżyca dostarczone zo
stały przez Polski Kalendarz Astrologiczny, pod red. Fr. Pregnla 



Data I Dzień I 
tyg od. 

1 p 
2 \'! 
3 s 
4 c 
5 p 

MAJ 

Imiona świętych 

Filipa, Jakóba ap. 
Zygmunta, Atanazego 
NMP. Król. Kor. Pol.® 
Zn. Krzyża św, Moniki 
Piusa V pap. 

6 S I Jana Ap. 

7 N Florjana m. 
8 p Stanisława bpm. 
9 w Grzegorza N az. dk, 

10 s Antoniego, Izydora 
11 c Franciszka de Heron ( 
12 p Pankracego 
13 s Serwacego, Roberta 

14 N Bonifacego 
15 p Zofji 
16 w Andrzeja Boboli m. 
17 s Paschalisa W. 
18 c Wniebowst. Feliksa 
19 p Piotra, Celestyna • 
20 s Bernardyna 

21 N Tymoteusza 
22 p Heleny, Julji 
23 w Dezyderjusza 
24 s Joanny 
25 c Grzegorza 
26 p Filipa Nereusza ]) 
27 s Bedy w dk. 

28 I N Zesł. O św. August. 
291 p Pon. św. Marji Magd . 
30 I w Feliksa 
31 s Anieli 

16 • 

I Słońce I K1!9iyc 
wsch.j zach. wsch. Jzach. 
401 1900' 1700! 324 
406 19°1j 1s14) 354 
404 1903 1925 426 
402 190412oa2 502 
400 1906 2132 543 
J59 19081 2225 630 

351 1910 2310 723 
355 1912 2348 820 
351 1913 - 9rn 
J52 1914 020 1020 
350 1916 048 1122 
348 1911 113 1224 
346 1919 136 1321 

345 1920 159 1431 
343 1922 222 15a1 
J42 1924 241 1644 
340 1925 316 1753 
338 1921 349 1902 
~37 1928 428 2009 
J35 1930 511 21 11 

3a1 1932 614 22os 
332 19aa 720 22s1 
3a1 19S4 831 23rn 
330 1936 946 -
329 1937 1102 004 
328 19a8 1218 033 
321 1939 1333 101 

326 1941 1441 ps 
325 1942 1559 t56 
324 1944 1710 226 
323 1945 1818 259 



NOTATK~ 

Dane o wschodach i zachodach słońca i księżyca dostarczone zo 
stały przez Polski Kalendarz Astrologiczny, pod red. Fr. Prengla 
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CZERWIEC 

Data I Dzień I Imiona świętych tygod. I Słońce I Księżyc 
wsch. I zach. wsch. I zach. 

1 I C I Jakóba Strepy b. 
2 P 

1 

Sadoka i Tow. 

1

322 11945119201 J38 ® 321 1947 2016 422 
320 \ 194s

1 
2105 512 3 S Erazma bm, 

4 N FranciszKa C. 319 1949 2146 608 
5 p Bonifacego 319 1950 2220 706 
6 w Norberta bw. 31s 1951 2250 807 
1 s Roberta op, 317 19s2 2316 909 
8 c Boże Ciało 316 1953 2340 1011 
9 p Prima i Felicjana J16 1954 - 1113 

10 s Bogumiła i Małgorz, ( 315 1955 002 1216 

li N Barnaby 315 1956 025 1320 
12 p Jana z Fakundo 315 1957 049 1426 
13 w Antoniego z Padwy 315 1957 115 15ił3 

14 s Bazylego 314 1958 145 1642 
15 c Jolenty dz. 314 1958 221 1750 
16 p Aliny, Julitty 314 1959 305 1856 
17 s Adolfa, lnocentego • 314 1959 359 1955 

18 N Efrema diaK. 3u 2000 502 2046 
19 p Juljanny z Falk, 314 2000 614 2l29 
20 w Sylwerjusza 314 2000 7ao 2206 
21 s Alojzego Gonzagi 314 2000 848 2231' 

22 c Paulina 3·4 2001 1006 2306 
23 p Zenona 315 2001 1122 2J33 
24 s Nar, św. Jana Ch. ) 31s 2001 1237 -
25 N Wilhelma op. 315 2001 1J50 001 
26 . P Jana i Pawła 316 2001 1500 036 
27 w Władysława król. 316 2001 1608 101 
28 s Ireneusza bpa. 316 2001 1712 1 a7 
29 C /Piotra i Pawła ap. 3ir 2on1 1810 219 
30 P Lucyny 3'7 2001 1900 30• 
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N ·o TA 1' K f 

: Dane n wscpoda~h i zachodach sł~ńc~ j. ~siężyca dosta~czon~· ZO· 
stały przez Polski Kalendarz Ast~ologiczny, pod red. Fr. Pre'ngla 
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LIPIEC 
Data I Dzień · 1 Imiona świętych l Słońce I Kslęiyc 

tygod. wsch. I zach. wsch. I zach. 

1 j S I Przen. Krwi P. J, @I 31s j 2001j 19Hj 359 

2 N Nawiedzenie N. M. P. 318 2000 2021 456 
3 p Leona pap. 319 2000 2052 556 
4 w Teodora bpa ~ 1959 212° 658 
5 s Antoniego Zacharia < J21 1959 2144 800 
6 c Izajasza pror. .· " 322 1958 2207 901 
7 p Cyryla i Metodego ~-. 3n 1958 2230 1Q04 

8 s Elżbiety kr. 324 1957 2252 11os 
-
9 N Weronilli ([_ 325 19'56 2317 12·0 

10 p 7 braci Męczenników 326 1956 2344 1315 
11 w Piusa I papieża 327 1955 - 1422 
12 s Jana Gwalberta op. 32s 1954 017 1529 
13 c Anakleta, Małgorzaty 329 1953 Q56 1633 
14 p Bonawentury dk. 3ao 19s2 144 1738 
15 s Rozesł. Ap., Henryka 331 1951 242 1833 

16 1 N N.M.P. z góry ·Kar .• 3a2 19'°1 350 1921 
17 p Aleksego w. 334 1949 505 2002 
18 w Szymona z Lipnicy 335 1948 625 2037 
19 s Wincentego a Paulo J36 19"11" 2108 
20 C I hl. Czesława w. J38 1946 905 2137 
21 P Praksedy dz, 339 1945 10 ·3 2205 
22 S Marji Magdaleny pok. 340 19441 tt 38 2234 

23 N Apolinarego bm. ) 341 1942 1251 2305 
24 p bł. Kunegund., Chryst. 343 1941 14(1° 2340 
25 w Jakóba ap. 344 1940 1505 -
26 s Anny Matki N. M. P. 345 1938 1604 020 
27 c Pantaleona, Natalji J47 1936 1657 104 
28 P I Wiktora pap. 349 1935 1742 154 
29 S Marty dz. I 350 I 1934 1822j 250 

20 



NOTATKI 

i 

L. 

Dane o wschodach i zachodach słońca ł księżyca dostarczone zo-
11tały przez Polski Kalendarz Astrologiczny, pod red Fr, Prengla 
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SIERPIEŃ 

Dała I Dzień I 
tygod. Imiona świętych 

1 W I Piotra w okowach 
2 s N.M.P. Aniel., Alfonsa 
3 c Zn. r.ś. Szczepana 
4 p Dominika w. 
5/ s M. B. Śnieżnej 

6 N Przem. Pańskie 
7 p Kajetana w. 
8 w Emiljana <[ 
9 s Jana Vianeya w. 

10 C I Wawrzyńca m. 
11 P Zuzanny 
12 S Klary dz. 

13 N Hipolita, Kasjana m. 
14 p Euzebiusza b. 
15 w Wniebowz. N. M. P. • 
16 s Joachima, Rocha 
17 c Jacka w. 
18 p Heleny ces, 
19 s Ludwika Toloz. 

20 N Bernarda op. 
21 p Joanny Fran. wd. ) 
22 w Tymoteusza m. 
23 s Filipa, Benicjusza 

24 I c BartłDmieja ap, 
25 p Ludwika w. 
26 s M. B. Cz. Konstantego 

27 N Józefa Kalasantego 
28 p Augustyna bpa Dk. 
29 W Ścięc. ś. Jana Chrz.® 
30 S \Róży Umańskiej dz. 
31 C Rajmunda, Izabeli 

22 

I Słońce I Księżyc 
wsch. j zach. wsch. jzach. 

3s5 1929 1949 550 
351 1921 2013 652 
358 1925 2036 754 
400 1924 2os8 856 
401 1922 2122 959 

402 1920 2148 1103 
404 1918 2211 1201 
406 1916 2252 1313 

408 19l4 2334 1411 
409 1912 - 1520 
411 1911 025 1618 
412 19091 p1 1709 

414 1901 238 1754 
415 1905 355 1832 
411 1903 516 1906 
419 1901 638 1937 
421 1859 759 2006 
422 1851 918 2036 
424 1855 1034 2101 

425 1853 1141 2142 
421 1850 1255 2220 
428 1848 1357 2303 
430 1846 14s2 2352 

43' 118"115"1 -
434 1842 1621 046 
435 1840 1657 142 

431 1837 1721 242 
439 1835 1754 343 
440 1833 1818 444 
442 1831 1842 546 

40 1828 19141 649 



NOTA:TKI 

Dane o wschodach i zachodach słońca i księ:tyca dostarczone .zo
stały przez Polski Kalendarz Astrologiczny, pod red. Fr. Pr~ngla 
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WRZESIEŃ 

Data I Dzieli I Imiona świętych 
tygod. I Słonce I Księżyc 

wsch.I zach. wsch.j zach. 

1 I P I Bronisławy dz. 
2 S Stefana kr. 1

445 , 1826119281 751 
441 1823 1953 854 

3 N Szymona Hupnilla 449 1821 2021 958 
4 p Rozalji 451 1819 2053 1102 
5 w Wawrzyńca, Just. bw. 452 1817 2l32 1206 
6 s Zacharjasza pr. ( 453 1815 2218 1308 
7 c bł. Melchiora Grodz. ~· 455 1813 23''114" 8 p Na rodz. N. M. P. 451 1810 - 1458 
9 s Piotra Klawera 458 1808 OL7 1544 

10 N Mikołaja z Tolent. 500 18051 1"116" 11 p Prota i Jacka mm. 502 1803 246 1700 
12 w Im. N. M. P. Gwidona 504 1801 401 17a2 
13 s Filipa • 505 1759 52s 1803 
14 c Podwyż. św. Krz. s. d. 506 17"1 649 1833 
15 p Sied. hol. N. M. P. 508 1754 809 19os 
16 s Korn. Cyprjana mm. 510 1752 926 1939 

17 N Stygm. św. Francisz 512 1749 1038 2011 
18 p Józefa z Kupertino 51a 1741 1145 2100 
19 w Januarego i Tow. mm. 515 1744 1244 2141 
20 s Eustach. i Tow. mm.) 515 174:! 1336 2240 
21 c Mateusza Ap. i Ew. 5'' 117'° 142012336 

22 p Linusa pap. i m. 520 1.731 1457 -
23 s Tekli m. 522 1734 1529 03~ 

24 N N.M.P. od wyK. niew. 523 1732 1557 136 
25 p bł. Ładysława z Gieln. 52s 1730 1622 236 
26 w Cyprjana i Justyny 526 1728 1646 3a8 
27 s Kosmy i Damiana mm. 528 1726 1709 440 

28 c Wacława m. ® ~ 
530 1723 1733 543 

29 p Michała Archanioła 5a2 172u 17ss 646 
30 s Hieronima w, dk. 534 171s 1825 750 

24 



NOTATKI 

Dane o wschodach i zachodach słońca i księ!yca dostarczone zo· 
11tały przez Pols~i KalęQclarz Astrologiczny, pod red. Fr. Prengla 
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PAŹDZIERNIK 

Data I Dzień I 
tyg od. 

Imiona świętych 

I N Jana z Dallłi 
2 p Aniołów Stróżów 
3 w Teresy 
4 s Franciszka 
5 c Placyda 
6 p Brunona ([ 
7 s Marka pap. 

8 N Brygidy wd. 
9 p Dionizego i Tow. mm. 

10 w Franciszka Borgj a sza 
11 s Macierzyństwa N.M.P. 
12 C I Maksymilj ana • 13 P Edwarda 
14 S Kaliksta 

IS N Teresy dz. 
16 p Jadwigi wd. 
17 w Małgorzaty M. Al ac. 
18 s Łukasza ew, 
19 C I Piotra z Ałkanlary 
20 P Jana Kan tego ) 
21 S Urszuli dzm. 

22 N I Korduli dzm. 
23 P Ignacego, Seweryna 
24 W Rafała Archanioła 
25 s Chryzanty i Darji 
26 c Ewarysta 
27 p Sabiny 

I Słońce I Kslęiyc 
wsch.I zach. wsch.! zach. 
535 1716 1856 855 
531 1714 1933 95~ 

538 1711 2016 1101 
540 1709 2101 1159 
542 1101 2206 12s2 
544 1704 2313 1339 
545 1702 - 1420 

547 17001 026 1456 
548 1658 J 42 1529 
550 1656 300 1559 
552 1654 420 1629 
554 1651 540 . 1700 
556 1648 6"117" 557 1646 814 18'0 

559 1644 9"118" .601 1642 1029 19s8 
602 1640 1126 2oso 
604 1637 1214 2l26 
606 16"112" 2225 
608 1633 1330 2Jll5 
610 1631 1J59 -
611 1629 1425 021 
613 1627 14so 128 
615 1625 1513 2•0 
616 1623 1536 3s2 
618 1621 1601 436 

1621 540 
28 s Szymona i Tadeusza® 

620 11619 
622 1617 1658 645 

291 N I Chrystusa Króla 
30 P Edmunda -
31 W Antonina b. 

l . 
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N O r ·A TK I 

Dane o wschodach zachoda<;h slotica i księżyca dostarczone zo· 
stały przez Polski Kalendarz Astrologiczny, pod red. Fr. Prengla 
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LISTOPAD 

Data I Dzień I 
tyg od. 

Imiona świętych I Słońce I Księżyc 
wsch. I zach. wsch. I zach. 

I ś WszystBich Swiętych 629 1609 2000 1019 
2 c Dzień Zaduszny 631 1607 2105 1138 
3 p Huberta bpa 633 1605 2214 1220 
4 s Karola Boromeusza <[ 635 1604 2321 1257 

5 N Elżbiety, Zachariasz. 636 1602 ~ 13ao 
6 p Leonarda, Feliksa 638 1600 Q43 1400 
7 w Amaranta, Nikandra 640 1558 !59 14211 
8 s Gotfryda., Maura 642 1556 316 1458 
9 c Teodora 644 1555 4aa 1529 

10 p Ąndrzeja z Awelinu 646 1553 549 1603 
li s Sw. Niepodl. Mare. G 647 15 5 ~ 702 1642 

12 N Marcina pap. 649 1550 810 1720 
13 p Stanisława Kostki 651 1549 912 1816 
14 w Józefata bpa m. 653 1547 1005 1912 
15 s Alberta W. dk. 655 1545 1050 2011 

16 c M. B. Ostr., Gertrudy 657 1544 112s 2112 
17 p Grzegorza Cudotwórcy 658 1543 1200 2213 
18 s Romana m. l 700 1542 1228 2315 

191 N I llżhiety wd. 702 1540 1252 -
20 P Feliksa z Valois 704 1539 1316 011 
21 W Ofiarowanie N. M. P. 706 15ar 1339 119 
22 s Cecylji dzm. 701 1536 140l 221 
23 c Klemensa pap. 709 1535 1428 325 
24 p Jana od Krzyża w. dk. 710 153ł 1457 430 
25 s Katarzyny dzm. 712 1533 1530 535 

26 N Jana Berch., Ko nr. ® 11" 115" 116°' 641 
27 p Waleriana 715 1531 1656 744 
28 w Zdzisława 1" 115'° 11" 843 
29 s Saturnina, Filemona 171s 152911855 936 
30 c Andrzeja ap., Justyny 720 152s 20°4 1021 
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NOTATKI 

Dane o wschodach · i zachodach słońca i ·kłfężyca dostarczone ·ZG 
stały przez Polski Kalendarz Astrołoli!iczny, pod red, Fr. Prengla 
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GRUDZIEN 

Data I Dzień I Imiona śwlęfyc~ 
tygod. I Słońce I Księżyc 

wsch. I zach. wsch. I zach 

1 I P I Eligjusza, Natalji 
2 S Bibianny dzm. I 7H 115281211811100 

723 1521 2232 1134 

3 lf I F•anciszKa Ksaw. if 724 1521 2341 1204 
4 P Barbary dzm, 72& 15.?6 - 1233 
5 W Saby ap,, Anastazji 721 1526 102 1301 
6 s Mikołaja bpa . ']28 1525 211 13ao 
7 c Ambrożego bpa 729 1525 J32 1401 
8 p Niepoll. Pocz. N. M. P. 7ao 1525 444 1431 
9 s W alerji, Leokadji 731 1524 553 1518 

IO~ N 
N.M.P. Loretańsllh•je 732 1524 657 1605 

11 p Damazego pap. 733 1524 754 1658 
12 w Aleksandra m, 7s5 1523 844 1755 
13 S Łucji dzm. 736 1523 925 1856 

141 C I Spirydiona s. d. 731 1523 1001 1958 
15 P Waleriana bpa. 7as 1523 1030 2101 
16 S Euzebjusza, Albina s.d. 739 1523 1056 2203 

17 N Łazarza bpa s. d. 740 1524 1120 23()4 
18 p Gracjana ) 741 152~ 1143 -
19 w Urbana 742 1524 1206 006 
20 s Teofila, Juljusza 742 1525 1230 109 
21 c Tomasza ap. 743 1525 1256 212 
22 p Zenona m. 70 1525 1321 311 
23 s Wiktorji dzm. 744 15~5 1402 422 

24 N Adama i Ewy Wig. 744 1521\ 1445 521 

25 p Boże Narodzenie 7u 1521 1551 629 
26 w Szczepana m. ® 745 1528 1639 726 -
27 s Jana Ew. Ap. 745 1529 1748 816 
28 c Niewiniątek. 7t5 1529 1902 859 
29 p Tomasza bm 746 1530 2018 936 
30 s Eugenjusza bpa 746 1531 2135 1008 

,.! 1,A J ~IJSl\Wę•t'~ „J< ·.·1~.o ., :;, J ._7?6.J! ~~~~J. 2.25
,
2J 1038 

~ ~~'1~ ,-~ ';7 f-,, ( 1..: V_\1!··.:. ~ · t:.. :· ·1 :. I· t:. i.~~·: 1 : ; 
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NOTATKI 

Dane o wschodach ł zachodach słońca - księżyca ·dostarc:tone zo· 
stały przez Polski Kalend~rz_ Astrologiczny, pod red. Fr. Pr~ngla 

~ • ' - i. ~· 
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śWIĘTA WYZNANIA 
l>RAWOSLAWNEGO W 1939 ROKU. 

(Według nowego stylu): 

Boże Narodzenie - 7 stycznia. 
Najświętszej Marji Panny (drugi dzień świiąt) -

Nowy Rok - 14 stycznia. 
Jo·rdan („Kres.zczenije") - 19 stycznia. 
,,Srietienije" - 15 lutego, 
Zwiastowanie N. M. P. - 7 kwietnia. 

8 stycznia 

Czwartek, Piątek, Sobota Wielkiego Tygodnia 

Wielkanoc - 9, 10, 11 kwietnia. 
św, Męcz. Je.riZeg-0 - 6 maja. 

6, 7, 8 kwietnia. 

Przeniesienie relikwij $w. Mikołaja Cudotwórcy -
22 maja. 

Wniebowstąpienie - 18 maja. 
Dzień Ducha $w. - 28 maja. 
Dzień Trójcy $w. ·- 29 maja. 
Narodzenie $w. Jana Chrzciciela - 7 lipca. 
św. Piotra i Pawła - 12 lipca. 
Przemienienie Pańsk~e - 19 sierpnia. 
~,Uspienije" (Zaśnięcie N. M. P.) - 28 sierpnia. 
$cięcie głowy $w. Jana Chrzciciela - .t1 września. 
Narod1zenie N. M. P. - 21 wr.ześ.niia. 
Podwyższenie Krzyża $w. - 27 września. 

Pokr.ow Matki Boskiej -- 14 października. 
Sobór Archanioła Michała - 21 listopada. 
Poświęcenie N. M. P. - 4 grudnia, 
$w, Mikołaja - 19 g.rudnia. 
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3 

BUTY MYŚLIWSKIE 
RĘKAWICE SPORTOWE 

oraz 

WSZELKIE PRZYBORY 

PODRÓŻNE 
poleca 

STANISŁAW KRAUSE 
SPADKOB. 

W A R S Z A W A, · K R Ó L E W S KA 1. 
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OKRESY POLOWAŃ W 1939 ROKU 
USTANOWIONE NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ 

Z WYJĄTKIEM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. 
Czas polowań oznaczony jest polami białemi. (Czas ochronny czarneml) 

Cyfry w tabelce oznaczają pierwszy I ostatni dzień polowania. 

RODZAJ ZWIERZYNY I li ~1 ~I ·~I ·;;;I ~I :~1-~1 ~I ] I ~1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

losie ••••• • • • • • • • Jelenie-byki ••••• • • • • • Daniele-rogacze ••••• • • • • 116 • Jeltnie i dan. łanie i ciel ••••• • • • • • • • Sarny-kozły w woj. pom.i pozn. ••••• • • • 
" 

w woj. kr. Iw. st., i tar. , .... 
li w pozostałych wojew. ,. i •116 

Sarny-kozy i koźlęta ••••• • • • • • • • ,-• • • - -- - -
Dziki • Niedźwiedzie •• • • • • • • •• • • Rysie • • • • • • •• • • Żbiki • • • • • • • .-Kuny leśne (tumaki I • ii • • • • .-Norki • • • • • • • • • • • Borsuki m• • • • • • • • Wiewiórki I • • • • • • ii• Zające-szar. w woj.nom. I poi. lłl • • • • " • • :1~ „ wileń. nowogr. i poi. , . • • • • • • „ w pozostałych wojew. , . • I• • • • • •1116 
Zające bielaki Jul • • • • • • ., . 1: Głuszce-koguty •• ri;: t.il • • • •• • • Głuszce-kury •• • • • • • • • ii llJ • Cietrz.-kog. w woj. wił i now. • "'l's • •• I • - -w woj. pozostałych ••116 

- • •1110-:- • ,. " 
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RODZAJ ZWIERZYNY I li .e-I ~ 1-~ I ·;-I ~I ·[I ~· ~I~ I tli ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Cietmwie.kury wwoj. wilerr. •l•l•l•l•l•I• • 1411•1•1• 

.nowogr. biał. poi. i woł. . • • • • • •• il -··· Cietrzewie-kury w pozost. woj • • • • • • • • • • • • • Jarząbki • • • • • • 116 

• •1• • • • ii • - -
141 • Pardwy 

Ba: anty-koguty • • • • • • • 116 
Bażanty kury • •• • • • • • • • •• Kuropatwy w woj. wileńskicm • •• • • • • • • • nowogr. biał. poi. i woł. • •• • • • • • •• Kuropatwy w pozostał. wojew. • •• • • • • • ·-1 • 
Przepiórki •• • • • • • • do odi • 
Dzikie indyki-samce 141 • • • • 116 -1-Dzikie indyki-samice •• • • • • • • • 116 
Słonki od przyl 14f • • lt6 do odi • 

Bataljon~ odprzyl • 111 do odi . 
Dz. kaczory w woj. pom. i poz. •• • • • • 116 Iii 

• lt6 T Dzikie kaczory w pozost. woj . 

Kaczki im~. w woj. pom.i pozn. •• • • • ii Im -. 
Dz.kaczki i mł. w pnzost. woj. •• • • • • 116 t Inne ptactwo wodne I błotne •• • • • • ii6 
Czarne bociany •• • • • • • • • • •r• Dzikie łabędz le i dzikie gęsi 141 • • Dropie i drop. kamlon. (strep.) •• • • • • • • • • ·1· Oz. gołęb., droz.,kwicz.,paszk • • • • • • 116 
Puhacze w woj. wileńsklem • ·1~· •1• 116 
Puhacze w pozostałych woj. 11- •• • ·1= -·1· ·1·1· Ptaki kruk. i drap.z wyj. jast.: •• ••• 11116 
gołębiar., krog.,wrony i sroki •• ••• Wilki, wydry kuny domowe (ka-

wolno polować mionkl), tchórze gronostaje 
łasice, króliki, jast.-gołęb. przez cały rok 
krogulce, sroki I wrony 

Lisy, orły czasu ochronnego niema 
Żubry, bobry, kozice, świstaki •l•l•l•l•l•l•l•l•l•l•l• 



ŚLĄSKA 
8 4 0 A Ł 0 w 1EcK 4 OKRESY POLOWAŃ w 1939 roku 

dla poszczególnych gatunków zwierzyny łownej, 
obowiązujące do dnia 2 czerwca 1939 roku na 
terenie Wojew. Śląskiego (Dz. Ust. Śl. r. 1938 

Nr. 11, poz. 25) 

RODZAJ ZWIERZYNY 111 ~1 ~I ·~I ·;;I ~I ·[I ~1-~ I ~I tj ~ ~ ~ ~ ~ ~ u ~ ~ ~ ~ ~ 0 

Jelenie ; d"lele byki • ·1· •1•1!!!!1!!!! !!!! __ !!!! !!!! 
Jelenie I daniele, łanie I olei • • !!!! • •1!!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! !!!! 
RogoOlO (koUy, 8"nlukl) • • 1• •1łt• I • • 
Sarny (kozy, siuty. koilęta •~._.•ii j j j j j il 

śpiczaki, widłaki) •••••••••••• 

Zające ul Ili• •l•;j. j .[? = = 
Borsuki ·····1···· • Głuszce • • ii • • j j j j j j j 
Cietrzewie i bażanty (samice) • • • • ., ........ 
Cietrzewie (koguty) • • • lt6 

Bażanty (koguty) . • • • j lj j j j [6 = = 
Jarząbki ·······1•1• • Kuropatwy 

Kaczki 
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~ozporządzenie Prezydenfo Rzeczypospolitej 
z dnia 3 grudnia 1927 r. 

o prawie lowieckiem (Dz. U. R. P. Nr. 110/27 r., 
poz. 934). 

Na podstawie art. 44 ust. 6. Ko·nstytucji i ustawy 
z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą
dzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) 
postanawiam co następuje: 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 

Art. 1. W rozumieniu rozporządzenia mme1sze
go wyraz „zwierzyna" oznacza dzikie zwierzęta 
łowne, któremi są: 

a) żubry, łosie, jelenie, daniele, sarny, kozice, 
dziki, bobry, świstaki, zające (szaraki i bie
laki), króliki, wiewiórki, niedźwiedzie, rysie, 
żbiki, wilki, lisy, borsuki, kuny leśne (tumaki), 
kuny domowe {kamionki), tchórze, gronostaje, 
łasice, wydry, norkii 

b) głuszce, cietrzew.ie, jar·ząbki, pa·rd:wy, kuro
patwy, przepiórki, ibażanty, dropie, dropie
kamionki (strepety), żórawie, czarne bociany, 
czaple, słonki, dubelty, bekasy, bekasiki, ku
lony i kuliki, bataljony, derkacze, łyski, nur
ki, czajki, dzikie łabędzie, dzikie gęsi i d.zi
kie kaczki oraz wszelkie inne ptac!wo błotne 
i wodne, dzikie gołębie, drozdy, kwiczoły, 
paszkoty, jako też ptaki krukowate i dra
pieżne. 

Ponadto Minister Rolnictwa może uznać w dro
dze rozporządzenia inne jeszcze gatunki zwierząt 
dzikich za zwierzęta łowne. 
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Art. 2. Przez „polowanie" rozporządzente ni· 
niejsze rozumie przywłaszczanie zwierzyny oraz jej 
części użytecznych i płodów, tropienie, ściganie, ło
wienie zwierzyny, strzelanie do niej i inne czyn• 
ności podobne, zmierzające do jej przywłaszczenia. 
Powyższe czynności wykonywane w miejscach 

ogrodzonych, z których zwierzyna wydostać się nie 
może (zwierzyńcach), i bażantarniach nie są polo
waniem w r-01.Zumieniu ro:Zpoirządzenia niniejszego. 

Art. 3. Hodowanie zwierzyny należy wyłącznie 
do właściciela polow~ia. 

ROZDZIAł.. I. 

O polowaniu. 

Art. 4. Polowanie związane jest z własnością 
gruntu i należy- do właściciela gruntu. 

Domniemywa się, że własność gruntu nie jest 
obciążona prawem polowania na rzecz innych osób, 
Kto twierdzi, że ma na cudzym gruncie pra,wo po
lowarua w całości, lub ,c10, -do pewnych gatunków 
zwierzyny, albo z innemi ograniczeniami, winien 
jest twierdzenie swoje udowodnić. 

Po wejściu w życie rozporządzenia niniejszego 
obciążenie własności gruntu prawem polowania nie 
może być ustanawi.ane; akty temu przeciwne są 
nieważne. 

Art. 5. Właściciel gruntu może ciążące na je
go własności prawo polowania wykupić za cenę 
równą iloczynowi z pomnożenia sumy średniego 
czystego dochodu rocznego z polowania przez 
liczbę dwadzieścia. 

Jeżeli właściciel prawa polowania nie zgodzi się 
na wykup lub cenę wykupu, właściciel gruntu mo
że żądać od właściwego sądu ustalenia ceny wy
kupu oraz, po uiszczeniu tej ceny, zwolnienia grun
tu od obciążającego go prawa polowania. 
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ROZDZIAŁ IL 

O użytkowaniu polowania. 
Art. 6. Właściciel polowania może użytkować 

je samodzielnie, jeżeli obszar gruntu, na którym ma 
po.Iowanie, jest nie mnl.ejs!Zy o.cl stu hektarów ciąg
łej po1wieil'\Zchni. Obszar taki, po zarejesfro.waniu 
go przez właściwego starostę, stanowi obwód ło
wiecki własny. 

Obszary lasów państwowych, uznane przez za
rząd lasów państwowych za odpowiadające wyma
ganiom ustępu pierwszego, stanowią obwody ło
wieckie własne Państwa. 

Obwód łowiecki własny powstaje na czas nie
oznaczony i istnieje tak długo, jak tego sobie ży
czy właściciel, a jeżeli polowanie zostało wypu
szczone w dzierżawę - najkrócej do końca termi
nu dzierżawy. 

Art. 7. Jeżeli obszar polowania nie stanowi 
obwodu łowieckiego własnego, właściciel tego po
lowania może użytkować je jedynie łącznie z wła
ścicielami innych obszarów polowania, na obsza
rze nie mniejszym od stu hektarów ciągłej po
wierzchni. Obszar taki, po za.rejestrowaniu go 
przez właściwego starostę, stanowi obwód ło
wiecki wspólny. 

Art. 8. Obwód łowiecki wspólny w1men być 
tworzony w ten sposób, ażeby obejmował cały 
obszar gminy po wyłączeniu obszarów obwodów 
łowieckich własny•ch, jeżeli ·nie zajdą wypadki, 
przewidziane niżej. 

Gdy obszar gminy po wyłączeniu obszarów ob
wodów łiowieckich własnych zawiera conajmniej 
tysiąc hektarów ciągłej powierzchni, tn'Jżna w o
brębie tej gminy utworzyć kilka obwodów ło
wieckich wspólnych, z których każdy winien mieć 
conajmniej p.ięóset hektarów ciągłej powierzchni 
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Gdy obszar gminy po wyłączeniu obszarów oo· 
wodów łowieckich własnych nie stanowi ciągłej 
powi~rzchni, lecz składa się z kilku nieprzylega
jących do siebie obszarów, z których każdy obej
muje' conajmniej sto hektarów, ;,z ka:hdego z tych 
obszarów może być utworzony osobny obwód ło· 
wiecki wspólny. 

Gdy gmina składa się z pewnej liczby wsi (ko
lonji, zaściankówJ, to z wsi, które po wyłączeniu 
obszarów obwodów łowieckich wła'snych mają co
najmniej po dwieście pięćdziesiąt hektarów cią
głej powierzchni, mogą być tworzone osobne ob
wody łowieckie wspólne. 

W wypadkach przewidzianego wyżej tworzenia 
kilku obwodów łowieckich wspólnych w obrębie 
jednej gminy należy je tworzyć w ten sposób, aże
by obszary tych obwodów łącznie obejmowały 
cały obszar gminy po wyłączeniu obszarów obwo
dów łowieckich własnych. 

Art. 9. Obwód łowiecki wspólny może być 
utworzony z obszarów kilku gmin po wyłączeniu 
obszarów obwodów łowieckich własnych, jeżeli za 
utworzeniem takiego obwodu wypowiedzą się w 
każdej z nich właściciele gruntów, stanowiących 
więcej niż połowę obszaru. 

Art. 10. Właściciel polowania, które ze wzglę
du na swoje położenie nie może być włączone do 
obwodu łowieckięgo wspólnego w tej samej gmi
nie i nie odpowiada warunkom utworzenia obwodu 
łowieckiego własnego, może swoje polowanie przy
łączyć do obwodu łowieckiego wspólnego innej 
gminy, z którym tworzy ono obszar ciągłej po
wierzchni, lub wypuścić je w dzierżaw_ę właści
cielowi przylegającego obwodu łowieckiego wła
snego, albo też wziąć w dzierżawę przylegający 
obwód łowiecki własny i użytkować swoje polo
wanie łącznie z polowaniem w tym obwodzie. 
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Art. 11. Wody publiczne, drogi publiczne lą-
dowe i wodne oraz tory kolejowe, jak· również 
cudze drogi prywatne, na których właściciel grun
tów drogą przedzielonych ma służebność przecho
du, nie stanowią przerwy w ciągłości powierzchni, 
obszaru ich jednak nie wlicza się do obszaru two
rzonego obwodu łowieckiego i nie mogą stano
wić osobnych obwodów łowieckich. 

Art. 12. Obwód łowiecki powstaje po upływie 
miesiąca od dnia zgłoszenia go przez właściciela 
lub właścicieli - gruntów w jego skład wchodzą
cych do właściwego starosty. Star-0sta w ciągu 
miesiąca odmówi zarejestrowania, jeżeli zgłoszenie 
nie odpowiada przepisom artykułów 6-11. Prze
pis ten nie dotyczy obwodów łowieckich własnych 
Państwa, utworzonych z obszarów lasów państwo
wych (ustęp dru.gi art. 6). 

Jeżeli zarejestrowany obwód łowiecki z jakich
kolwiek powodów przestanie odpowiadać warun
kom wymienionym w artykułach 6-11, starosta 
poweźmie decyzję o zniesieniu obwodu. 

Art. 13. Jeżeli utworzeniu wspólnego obwodu 
łowieckiego (art. 7 i 8) sprzeciwiają się właści
ciele gruntów, 0stainO!Wiących mniej niż p1ołowę ob
szaru niezbędnego do utworzenia obwodu, to na 
wniosek właścicieli gruntów, stano.wiących więcej 
niż połowę tego 01bszaru, obwód w.spólny będzie 
utworzony. 

Przewidziany w ustępie pierwszym wniosek wy
rażony być ma w zgłoszeniu wspólnego obwodu 
łowieckiego ze szczegółowem wymienieniem grun
tów i ich właścicieli, którzy należeć będą do spół
ki łowieckiej obwodu (art. 14), oraz ze wskaza
niem gruntów, których właściciele sprzeciwiają 
się utworzeniu wspólnego obwodu łowieckiego. 

Art. 14. Właściciele gruntów, objętych wspól
nym obwodem łowieckim, stanowią spółkę ło
wiecką, która posiada osobowość prawną. 
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Spółka działa na podstawie statutu, naClanego 
jej przez starostę jednocześnie z zarejestrowaniem 
obwodu łowieckiego, według wzoru, ustalonego 
rozporządzeniem Ministra Rolnictwa, wydanem 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Art. 15. Zgłoszenie obwodu łowieckiego ma 
być dokonywane za pośrednictwem zarządu gmi
ny, który stwierdzi, czy wiadomości podane w zgło
szeniu są zgodne z rzeczywistością oraz zaświadczy 
tożsamość osób podpisanych. Zgłoszenie to sprawv 
dzone i zaświadczone zarząd gminy przesyła sta
roście. 

Art. 16. Jeżeli obwód łowiecki obejmuje grunty, 
znajdujące się w granicach nie jednej gminy, zgło
szenie następuje za pośrednictwem zarządu każdej 
gminy, w której leży część zgłaszanego Qbwodu. 

Jeżeli obwód ło·wiecki obejmuje grunty, znil.jdu
jące się w granicach nie jednego powiatu, obwód 
ma być zgłoszony do wszystkich właściwych sta
rostów, zarejestrowany zaś przez starostę tego po
wiatu, w którym leży największa część zgłaszanego 
obwodu. 

Art. 17. Obwód łowiecki wspólny może być 
utworzony na czas nie krótszy od lat sześciu, po 
wypuszcz1enriu go zaś w dzierżawę istnie~e conaj
mniej do końca terminu dzierżawy. Zarząd spółki 
łowieckiej obwodu pełni swe obowiązki w ciągu 
lat sześciu, poczem, o ile obwód łowiecki wspól
ny i jego spółka nadal mają istnieć, wybrany bę
dzie nowy zarząd. 

Art. 18. Polowanie może być wypuszczone 
w dzierżawę na czas nie krótszy od ląt sześciu. 
Umowa zawarta na czas krótszy jest nieważna. 

Art. 19. Przy wyborach zarządu i rozstrzyga
niu innych spraw spółki na walnych zgromadzę-
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niach wspólnicy posiadają ilość głosów zalezną od 
obszaru ićh posiadłości w ten sposób1 że obszar do 
dwóch hektarów uprawnia do jednego głosu i każ
de następne pełne dwa hektary uprawniają do 
jednego głosu więcej, żaden jednak spólnik nie 
moiże posiadać gło1sów -więcej, ni1ż -0 je.den mniej 
od pozostałej liczby głosów. · 

Art. 20. Spółka łowiecka może użytkować polo
wanie w obwodzie łowieckim wspólnym jedynie 
przez wypuszczenie polowania w dzierżawę, 

Podział dochodu spółki uskutecznia corocznie 
zarząd stosownie do obszaru gt"untu, należącego d.o 
poszczególnych spólników. 

Przeznaczenie części dochodu na cele ·ochrony 
łowiectwa, w szczególności na utrzymanie straży 
łowieckiej (art. 22}, jak również na cele hodowlane 
należy do zakresu działania walnego zgromadzenia 
członków spółki i następuje w drodze uchwały, po
wziętej zwykłą większością głosów. Przeznaczenie 
dochodu na inny cel wymaga zgody wszystkich 
członków spółki. 

Art. 21. Do zakresu działanla walnego zgro· 
madzenia członków spółki należy również powzię
cie uchwały co do zniesienia obwodu i rozwią
zania spółki po upływie lat sześciu od ich utwo
rzenia, jeżeli były utworzone na czas dłuższy. 

Art. 22. Właściciele obwodów łowieckich włas
nych, spółki łowieckie obwodów łowieckich wspól
nych i dzierżawcy polowania mogą na swój koszt 
ustanawiać straż łowiecką. 

Strażnikami łowieckimi mogą być osoby pełno· 
letnie, własnowolne, będące obywatelami polski
mi, niekarane iza . zbro·dnie, wystę;pki p•ochodzące 
z chęci zysku, ani też za przekroczenia przewi
dziane w artykułach 77-80 rozporządzenia niniej
szego, i które czynią zadość warunkom potrzebnym 
do uzyskania pozwolenia na broń. 
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Art. 23. Stratnik łowiecki wm1en być zatwier· 
dzony i zaprzysiężony przez starostę według prze· 
pisanej roty. 

Po zaprzysięże.niu strażnik łowiecki otrzymuje 
stosowne zaświadczenie i oznakę, którą winien no· 
sić przy pełnieniu obowiązków. 
Rotę przysięgi oraz wzór oznaki ustali rozpo

rządzenie Ministra Rolnictwa, wydane w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Jeżeli strażnik łowiecki przestanie odpowiadać 
warunkom, przewidzianym w artykule 22, starosta 
pozbawi go uprawnień strażnika łowieckiego oraz 
zarządzi odebranie wydanego zaświadczenia i o
znaki. 

Art. 24. Strażnik łowiecki obowiązany jest czu
wać nad przestrzeganiem przepisów rozporządze· 
nia niniejszego o ochronie łowiectwa i donosić 
władzy o wszelkich dostrzeżonych naruszeniach. 

Strażnik łowiecki, pełniąc służbę, - może: 
a) żądać od osób spotkanych w obwodzie ło

wieckim z bronią palną, narzędziami łowiec
kiemi lub zwierzyną okazania karty łowiec
kiej, a jeżeli polują, również pisemnej zgody 
właściciela, lub dzierżawcy piolowania; 

b) odbierać za pokwitowaniem broń palną, inne 
narzędzia łowieckie i zwierzynę osobom spot
k.ainyim w obwo1d1zie łowieckim, a nie'Posia
dającym karty łowieckiej, oraz osobom po
lującym w obwodzie bez posiadania pisem
nej z.gody właściciela, lub dzierżawcy polo
wania; 

c) zatrzymywać i przekazywać właściwej władzy 
osoby, których tożsamości i miejsca zamiesz
kania nie może ustalić, a które zastał w po
wierzonym jego pieczy obwodzie- łowieckim 
na popełnianiu jednego z przekroczeń, prze
widzianych w artykułach 75-79 rozporządze
nia niniejsze20, lub które spotkał w obwo~ 



<!zie z bronią palną, innenił narzędz)(:a.mi ło
wieckiemi, albo ze zwier.zyną, a o·soby te po
siadania tych przedmiotów usprawiedliwić nie 
mogą. 

Strażnik łowiecki obowiązany jest ode-braną 
broń i narzędzia łowieckie wraz z doniesieniem 
karnem doręczyć w ciągu dwudziestu czterech 
godzin najbliższemu posterunkowi policji, zwierzy
nę ~aś odd·ać właścicielowi, lub dzierżawcy poi.o
wania. 

ROZDZIAL IIl. 

O ochronie łowiectwa. 

1. O kartach łowieckich. 
Art. 25. Nie wolno polować bez posiadania 

karty łowieckiej, wydanej przez właściwą władzę. 
Karta łowiecka ma zawierać oznaczenie czasu jej 
ważności oraz wymienienie osoby, uprawnionej do 
polowania. 

Karty łowieckie wydaje się na okresy: czterna
stodniowy, jednoroczny i trzyletni, przyczem dwa 
ostatnie okresy liczy się od dnia pierwszego marca. 

Art. 26. Uprawnieni do polowania winni w cza
sie polowania mieć kartę łowiecką przy sobie. 

Art. 27. Karty łowieckie wydaj~ się osobom, 
uprawnionym do polowania z tytułu posiadania ob
wodu łowieckiego własnego, z tytułu wzięcia po
l1owania w dZ'ierżawę, lub też z tytułu uzyskania 
pisemnego zezwolenia właściciela, lub dzierżawcy 
polowania. Czas ważności . pisemnego zezwolenia 
należy w niem oznaczyć. 

Właściciel lub dzierżawca polowania może wy· 
dać taką ilość pisemnych zezwoleń, aby na każde· 
go posiadacza zezw,olenia przypadało conajmniej 
pięćdziesiąt hektarow powierzchni obwodu łowiec
kiego. 
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Art. 28. Wydania karty łowieckier nale!y od-
mowie osobom: - -

1) które nie czynią zadość warunkom potrzeb
nym do uzyskania pozwolenia na broń; 

2) które w ciągu o.statnich .lat dziesięciu były 
kairane .za popełnie:nie .zibrodni, h1b występku po
chodzącego z chęci zysku; 

3) które w ciągu ostatnich lat pięciu były ka
rane z mocy atykułów 77-79 rozporządzenia ni· 
niej.szego·. 

Art. 29. Wydania karty łowieckiej m.ożna od
mówić oso.bom, które w ciągu ostatnich lat pięciu 
były karane z ml)~y artykułów 75 i 76 rozporzą
dzenia niniejszega. 

Art. 30. Jeżeli po wydaniu karty łowieckiej 
wyjdą na jaw okoliczności, wyszczególnione w art. 
28, kartę łowiecką należy unieważnić i odebrać, 
można zaś to uczynić, gdy wyjdą na jaw okolicz
ności, wyszczel,!ólnione w art. 29. 

Art„ 31. Jeżeli dzierżawca polowania nie może 
oih1zymać karty łowie·ckiej, lub izo·stanie jej po•zba- · 
wiony, umowę dzierżawną należy uznać za rozwią· 
zaną z winy dzierżawcy. 

Art. 32. Cudzoziemie·c, posiadający zezwo.lenie 
na pobyt w Polsce na czas nie krótszy od jednego 
roku, - może otrzymać kartę łowiecką riarówni 
z obywatelem polskim. 

Cudzoziemiec, posia.dający zezwolenie na pobyt 
w Polsce krót.szy od jednego roku, może otrzymać 
kartę łowiecką za poręczeniem obywatela polskie
go, który sam posiada warunki do uzyskania takiej 
karty. Władzą właściwą do wydania karty łowiec
kiej cudzoziemcowi w tym wypadku jest władza 
właściwa dla poręczyciela. 

Poręczyciel odpowiada majątkowo za grzywny, 
nałożone na cudzoziemca za przekroczenia, prze
widziane w rozporządzeniu niniejszem. 
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Wojewoda może wydać kartę łowiecką cudzo
ziemcowi bez o.ręczenia ·obywatela polskiego. 

Dla przedstawicieli państw obcych oraz człon
ków dyplomatycznych misyj zagranicznych legity
macja, wydana przez Ministerstwo Spraw Zagra
nicznych, zastępuje kartę łowiecką. 

Postanowienia powyższe stosuje się z zastrzeże
niem wzajemności. 

Art. 33. Karty łowieckie wydają starostowie 
tych powiatów, w których osoby ubiegające się 
o wydanie kart i uprawnione do polowania zaniie
szkują. 

Karty łowieckie ważne są na obszarze całego 
Państwa. 
Formę kart łowieckich ustali Minister Rolnictwa 

w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych. 

Art. 34. Za wydanie karty łowieckiej pobiera 
się, oprócz opłat stemplowych · przewidzianych 
w przepisach obowiązujących, za kartę czternasto
dniową złotych dwa, za kartę roczną złotych dzie
sięć i za kartę trzyletnią złotych trzydzieści. Opła
ty te wpływają na dochód Ministerstwa Rolnictwa. 

Funkcjonariusze zarządu lasów państwowych 
otrzymują karty łowieckie bezpłatnie. 

2. O ochronie polowania. 

Art. 35. Nie wolno nikomu chodzić ze ·strzelbą, 
lU'b innemi narzędziami do łowienia zwierzyny p10 

cudzych gruntach, j.eżeli nie •stanowią one obwodu 
łowieckiego, na którym chodzącemu służy polo· 
wanie. 

Przepis powyższy nie stosuje się do tych przed
stawicieli władzy państwowej, którzy w myśl prze
pisów obowiązujących winni być przy spełnianii.t 
swych czynności uzbrojeni w broń palną, a prze
bywają w obw~dzie . łowieckim w charakterze urzę· 
do wym. 
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Art. 36. Uprawniony do polowania może za
trzymać cudzego psa myśliwskieg~włóczącego się 
w obwodzie łowieckim; w razie zatrzymania psa 
winien zawiadomić właściciela. jeśli zaś nie zna je
go adresu, zarząd gminy, na której obszarze pies 
został zatrzymany. 

W razie odebrania psa przez właściciela, upraw
niony do polowania mo:że :żądać zwrotu kosztów 
utrzymania psa i wynagrodzenia szkód, wyrządzo
nych przez psa w obwodzie łowieckim. 

Za psy myśliwskie uwa:żać nale:ży: psy legawe, 
gończe. charty, jamniki, foksterjery, tropowce (po
sokowce), płochacze (spaniele), a tak:że inne psy, 
u:żywane do polowań na niedźwiedzie i na dziki. 

Art. 37. Uprawniony do polowania mo:że zabi
jać psy niemyśliwskie i koty, włóczące się w obwo
dzie łowieckim w odległości nie blizszej, ni:ż trzysta 
metrów od zabudowań gospodarskich, lub trzy
dzieści metrów od drogi publicznej. 

Art. 38. Uprawnienia, przewidziane w artyku
łach 36 i 37, słu:żą równie:ż właścicielowi gruntu, 
nieuprawnionemu do u:żytkowania polowania samo
dzielnie, na obszarze jego gruntu. 

Art. 39. Psów, znajdujących się przy ich wła
ścicielach, lub domownikach właścicieli, nie uważa 
się za psy włóczące się. 

Art. 40. Podbieranie jaj, wybieranie piskląt 
i niszczenie gniazd ptaków jest wzbronione. Prze· 
pis ten nie dotyczy jaj i gniazd ptaków, wymienio
nych w art. 50 . 

.3. O niedozwolonych sposobach łowienia zwierząt. 
Art. 41. Zabrania się łowienia zwierząt przy po

mocy trutek, wnyków, samostrzałów, dołów-ostro
kołów, lepu, ziarna rozmoczonego w spirytusie, 
żelaz, potrzasków, sideł, pułapek i innych podob
nych środków. 
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Czyni_się wyjątek co do zwierząt, wyn11en1onyc.h 
w art, 50, i co do zwierząt, uznanych z mocy prze
pisów prawa rybackiego za szkodliwe dla rybo
łósJwa, które to zwierzęta wolno chwytać w żela
za, potrzaski, sidła ~ pułapki, jak również co do ło- . 
wienia zwierząt dla celów naukowych i hodowla
nych, prziewidzianego w ustępie czwartym art. 51. 

4. O ograniczeniach polowania i o czasie 
ochronnym. 

Art. 42. Zabrania się polować podczas nabożeń
stwa w niedziele i uroczyste święfa w odległości 
mniejszej, niż dwa kilometry od świątyni. 

Art. 43. Nie wolno polować w odległości mniej· 
szej, niż sto metrów od cudzych zabudowa.li mie
szkalnych, jak również na cmentarzach. 

Art. 44. Nie wolno polować na przelotne 
ptactwo łowne na wybrzeżu morskiem w pasie ki-
lometrowej szerokości. · 

Art. 45. Zabrania się polować · z chartami lub 
psami gończemi w obwodzie łowieckim mniejszym 
od dwu tysięcy hektarów. 

Art. 46. Polowanie na łosie byki, a. w woje4 

wództwach lwowskiem i stanisławowskiem na je
lenie-byki dopuszczalne jest jedynie w obwodach 
łowieckich o powierzchni conajmniej tysiąca hek
tarów. 

Art. 47. Nie wolno polować w czasie między 
zachodem a wschodem słońca. Wyjątek stanowi 
polowanie. na słonki w cżasie ciągu, na głuszce 
i cietrzewie w czasie toku, na łosie i jelenie na 
rykowisku, na kaczki na zlotach i przelotach, oraz 
na dziki, wilki, lisy i wydry na czatach. 

Art. 48. Zabrania srę polować na żubry, bo
bry, kozice, świstaki, na samice i cielęta: łosia, 
jelenia, danfola, na sarny-kozy i koźlęta, na niedź-
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wiedzice od niedźwiedziątek, na głuszce-kury, 
bażanty-kury, czarne bociany, oraz w wojewódz
twach: pomorskiem, poznańskiem, warszawskiem, 
łódzkiem, kieleckiem, lubelskiem, krakowskiem, 
lwowskiem, tarno.polskiem i .stanis:ławowskie.m na 
cietrzewie-kury. 

Za ·cielęta: łosia, jelenia, daniela i koźlęta sar
ny uważa się młode zwierzęta tych gatunków 
w czasie do końca lutego następnego roku po ich 
urodzeniu. 

Art. 49.~:-) Za.brania się :polować w czasie niżej 
oznaczonym (czas ochronny) na zwierzęta nastę
pujące: 

łosie-byki w czasie od 15 grudnia do 31 sierpnia, 
jelenie-byki, daniele-rogacze w czasie od 1 li

stopada do 31 sierpnia, 
sarny-kozły w województwach poznańskiem i po-

morskiem w czasie od 1 stycznia do 15 maja; 
w województwach zaś pozostałych w czasie od 
lutego do 20 kwietnia, 
zające-szaraki w województwach poznańskiem 
i pomorskiem w czasie od 15 stycznia do 30 
września, w województwach zaś pozostałych 
w czasie od 1 lutego do 30 września, 
zające-bielaki w czasie od 15 lutego do 31 paź-

dziernika, 
borsuki w czasie od 1 grudnia do 31 sierpnia, 
wiewiórki w czasie od 1 marca do 31 paździer

nika, 
głuszce-koguty w czasie od 15 maja do 15 marca, 
cietrzewie-koguty w czasie od 1 czerwca do 

15 sierpnia, 
cietrzewie-kury w województwach wileńskiem, 

nowogródzkiem, białostockiem, poleskiem i wo-

*) Obowiązilljącą aktualnie tablicę 
ochronnych podajemy na 1innem miejscu. 
red.). · 
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łyńskiem w czasie od 15 września do 15 sierpnia, 
jarząbki w czasie od 1 lutego do 15 sierpnia, 
pardwy w czasie od 1 lutegq do 15 sierpnia., 
bażanty-koguty w czasie od 1 lutego do 31 sier-

pnia, 
kuropatwy w województwach wileńskiem, no

wogródzkiem, białostockiem, poleskiem i wołyń
skiem od ·1 listopada do 31 sierpnia, 

w województwach zaś pozostałych od 1 gru-
dnia do 31 sierpnia, 

przepiórki w czasie od przylotu do 31 sierpnia, 
słonki w czasie od 15 maja do 15 sierpnia, 
bataljony w czasie od 1 czerwca do 10 lipca, 
dzikie kaczory w cza.się od 1 czerwca do 10 

lipca, 
dzikie kaczki (samice i młode) oraz inne ptac

two wodne i błotne w czasie od 1 marca do 10 
lipca, 

dzikie łabędzie i dzikie gęsi w czasie od 15 maja 
do 31 lipca, 

dropie, dropie-kamionki (strepety), dzikie go
łębie, drozdy, kwiczoły, paszkoty w czasie od 
1 lutego do 15 sierpnia, 

ptaki krukowate i drapieżne z wyjątkiem ja-
strzębi-gołębiarzy, krogulców, wron i srok w cza· / 
sie od 1 lutego do 15 sierpnia. 

Art. 50. Przez cały rok wolno polować na: 
wilki, wydry, kuny domowe (kamionki}, tchórze, 
gronostaje, łasice, króliki, jastrzębie-gołębiarze, 
krogulce, sroki i wrony oraz podbierać jaja, wybie„ 
rać pisklęta i niszczyć ·gniazda wymienionych 
ptaków. 

Zwierzęta wymienione w ustępie poprzednim 
może zabijać i chwytać każdy na własnym 
gruncie w obrębie swojej zagrody i bezpo·śred
niem fej sąisiedztwie, aż do .sfo :met.rów odległości 
od zabudowań. 
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Art. 51. Minister 'Rolnictwa może w drodze roz· 
po!l"e~dzenia na oznac.Ztony w niem okres cz·a·su na 
obszarze całeg.o Państwa lub jego części: 

a) ro•zszerzać c·zas ochronny dla !Z'Wie1'1Ząt wy· 
mieni.onych w art. 49, 

b) izaibraniać calkowicfo polowani·a na niektóre 
ze .zw.i.er.ząt wymienionych w art. 49, 

c) wprowa.dzać ·Czas ochronny dla dzików, 
niedźwiedzi, rysi, żbików, lisów, kun leśnych 
(tumaków), norek i odów, 

d) wprowa&ać czas •ochronny dla zwierząt, 
illlZnanych za łowne stosownie do ustępu 
ostatniego art. 1, 

e) izezwalać na polowanie na zwierzęita wymie· 
ni1one w .art. 48 .z wyjątkiem 1żubra i bobra. 

!Nadto Minister Ro.Inictwa ma.że ·zezwalać :na 
używanie środków, zak·az·anych w art. 41:-W- celu 
zwalczania zwierząt wymienionych w art. 50. 

U,prawnienia, zawarte w_ artykule niniejszym, 
Minister Rpilnictwa mo·że pr.zekazywać w dro&e 
ro•zporządzenia wojewodom. 

Wojewoda mo:że iz·ezwalać w ka:żdym czasie ·na 
odstrzał i ł.orwienie środka.mi nieraniącemi, dla ce
lów hod01Wlanych i naukowych, zwie·rząt wymie
nionych w art. 48, z wyjaJi;'ldem żwbra i boibra, oraz 
zwierząt, wymienionych w art. 49. Przepis 1:en nie 
ma za.istosowania do 1obszarów własnych Państwa, 
na których z.e.zwolenie 111a odstrzał i łowienie środ
kami 111ier.aniącemi wydaje Minister Rolnictwa. 

Art. 52. Wojewoda ogłasza corocznie w grud
niu w dzienniku urzędowym wykaz czasów ochron
nych obowiązujących w roku następnym~ 

Art. 53. Po upływie dziesięciu dni od rozpo
częcia czasu ochron111ego sprzedawanie, kupowa-



nie, przewożenie i przenoszenie objęter ochroną 
zwier.zyny oraz świeżych skór tej zwierzyny, jak 
również podawanie takiej zwierzyny w jadłodaj
niach jest wzbronione. 
Wyjątkowo można przewozić lub przenosić 

zwierzynę ze zwierzyńców i bażantarni, jeżeli się 
ma pisemne zaświadczenie ich właściciela, że 
zwierzyna stamtąd pochodzi, i w zaświadczeniu 
wskazano miejsce jej przeznaczenia. 

5. O wprowadzaniu nowych gatunków zwierzyny. 

Art. 54. W·prowadzanie w celu hodowli nowych 
gatunków zwierzyny wymaga zezwolenia Ministra 
Rolnictwa. 

ROZDZIAŁ IV. 

O wynagradzaniu szkód łowieckich 
i o ochronie od tych szkód. 

t. O wynagradzaniu szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę i szkód czynionych podczas polowania. 

Art. 55. Szkody, wyrządzane w uprawach i plo
nach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny, 
obowiązany jest wynagradzać właścicie obwodu 
łowieckiego, w którym zwierzyna wyrządzająca 
szkodę ma p1rzypuszczalnie swoją ostoję. lub dzier
żawca, jeżeli polowanie w obwodzie łowieckim jest 
wypuszczone w dzierżawę. · 

Jeżeli zwierzyna wyrządzająca szkodę ma przy
puszczalnie swoją ostoję w kilku obwodach ło
wieckich, właściciele (dzierżawcy) tych obwodów 
odpowiadają solidarnie, 

Art. 56, Jeżeli zwierzęta wymienione w arty
kule poprzednim, wyrządzające szkodę w upra
wach i plonach rolnych, mają swoją ostoję na grun
tach nie wchodzących do obwodu łowieckiego, obo
wiązek wynagrodzenia szkody ciąży na właści
cielach tych gruntów na zasadach art. 55. 
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Art. 57. Uprawniony do polowania ma oho· 
wiązek wynagradzania szkód, uczyniony.eh przy 
wykoonyrwaniu polowania przez niego samego, 
przez jego g1ości, służbę i najemniików. 

Art. 58. Jeżeli poszkodowany chce wynagro· 
dzenia szkody dochodzić, winien w ciągu dni trzech 
po jej dostrzeżeniu żądanie wynagrodzenia zgło
sić obowi:ązanemu do wynagrodzenia oraz wój
towi (naczelnikowi, sołtysowi) gminy, w której 
granicach leży g,runt z wyrządzoną w uprawach 
i plonach rolnych szkodą. 

Art. 59. Wójt, otrzymawszy zgłoszenie, winien 
przed upływem następnych trzech dni wdrożyć 
postępowanie ugodowe, wzywając strony do urzę
du gminnego na dzień następny i skłaniać je do 
zawarcia ugody. Jeżeli' ugoda w dniu tym lub 
w ciągu dalszych trzech dni zawarta nie zostanie, 
wójt stwierdzi bezskuteczność postępowania ugo
dowego i przekaże sprawę patychmiast przewo
dniczącemu sądu rozjemczego do spraw o wynagra
dzanie szkód łowieckich. . 

Art. 60. Sąd rozjemczy do spraw o wynagra
dzanie szkód łowieckich składa się z przewodni
czące.go onz .z dwóch członk6w, wybranych po 
jednym przez każdą stronę, 
· Przewodniczącego sądu rozjemczego oraz nie

rz:bę.dną ilość zastępców przewodnic.zącego, w mia
rę potrzeby dJla każ;dej gminy, mianuje na lat trzy 
starosta na wniosek wydziału powiatowego. Prze· 
wodniczący sądu rozjemczego i jego zastępcy winni 
być zaprzysięże.nii przez sta·ro0sitę według rnty, 
przewidzianej w przepisach obowiązujących dla 
sędziów. 
Zastępcy pełnią obowiązki przewodniczącego 

kolejno, gdy przewodniczący z ważnych przyczyn 
obowiązków swoich wykonywać nie może. 
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Arf. 61'.. f'o otrzymaniu sprawy o wyna~odze
nie sl:kody łow;ieckiej przewodniczący sądu roz
jemczego wzywa obie strony do wyznac.zenia 
w ciągu dni trzech po jednym przedstawicielu i za
wiadamia zarazem o miej~cu i czasie pierwszego 
zebrania sądu rozjemczego. 
Jeżeli strona nie wyznaczy przed'stiawicie!a, lub 

ten się nie zgłosi, wyznaczy go przewodniczący. 

Art. 62. Sąd rozjemczy niezwłocznie po pierw
szem zebraniu się przeprowadzi zbadanie ~zkody 
na miejscu. 

O czasie badania przewodniczący zawiadomi 
strony tak wcześnie, aby mogły być przy badaniu 
obecne. 

Art . . 63. Sąd rozjemczy przed wydaniem orze
czenia skłania strony do zawarcia ugody, jeżeli zaś 
ugoda nie nastąpi, orzeka według sumienia o istnie· 
niu i rozmiarach szkody oraz o wysokości należ
nego wynagrodzenia. Sąd rozjemczy może prze
słuchiwać świadków i biegłych bez przysięgi. 

Gdy sąd rozjemczy uzna, iż przed nadejś.ciem 
pory zbioru plonów nie można oforeślić wysokości 
wyna!}ra.dzenia, lub gdy iktóralfoolwiek ze strio111 do
magać się będzie ustalenia tej wysokości dopiero 
z nadejściem pory powyższej, orzeczenie zapada 
jedynie co do istnienia i rozmiarów szkody, co zaś 
do wysokości szkody i należnego wynagrodzenia 
zostaje odłożone do nadejści-a pory zbioru plonów. 

Art. 64. Pr.zewo1dniczący sądu rn.zjemcz.ego, lub 
jego czynny w sprawie zastępca nie może pozosta
wać do stron lub ich przedstawicieli w stosunku 
pok.rewi1eństwa lub powinowactwa, aż do czrwar
ności, alho też być spólnikiem 1przedsię·biorstwa, 
ności, albo też być spólnikiem przedsiębiorstwa 
lub gospodarstwa prywatnego jednej ze stron. 
Przewo1dniiczący, lub . i ego czynny w sp.raiwie za-
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sfępca ooowiąza~y jest z urzędu baczyć, czy prze· 
szkoda powyższa nie zachodzi i w razie jej do
strzeżenia oddać przewodnictwą następnemu z ko
lei zastępcy, co do którego przeszkoda nie za
chodzi. 

Jeżeli p:rzewodniczący, lub jeg10 czynny w spra
wie zastępca z powodu przeszkody powyższej sam 
się nie wyłączy, może być wyłączony przez stronę. 

Art. 65. Orzeczenie sądu rozjemczego zawie
rać będzie postanowienie o kosztach postępo
wania. 

Do kosztów postępowania wliczać można jedy
nie wydatki g•otówką, poczynione przez przewo
dniczącego na powiadamianie stron, na przejazd 
do miejsca szkody i na materjały pisemne oraz 
poczynione przez sąd na opłacenie biegłych, je
żeli sąd ich wzywał. 

Art. 66. Je'żeli sąd rozjemczy nie stwierdzi 
szkody i wynagrodzenia nie przyzna, koszty po· 
stępo·wania poniesie strona, doma.igająca się wyna
grodzenia szkody. 

Jeżeli sąd rozjemczy przyzna wynagrodzenie 
wyższe od dawanego w postępowaniu ugodowem, 
koszty postępowania poniesie strona _obowiązana 
do wynagrodzenia. 

Jeżeli sąd rozjemczy przyzna wynagrodzenie 
równe, lub mniej.sze od ·dawanego w positę:poiwaniu 
ugodowem, koszty postępowania poniesie strona 
uprawniona do wynagrioidzenia, lUJb .strony obie, 
wedle oreeczenia sądu, zależnie od olkoliczności 
sprawy. 

Jeżeli na skutek wezwania sądu strony zawrą 
ugodę na rozprawie, koszty postępowania poniosą 
po połowie. 

Art. 67. Orzeczenie sądu rozjemczego zapada 
większością głosów. W orzeczeniu naleźy podać 
imiona i nazwiska składu orzekającegq, imiona 
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nazwiska stron, żądania i dowody stron, roz
strzy~nięcie sprawy i powody, któremi sąd się 
kierował, OJ.zeczenie ma być podpisane przez 
wszystkich członków sądu. 

Jeżeli który z członkow sądu odmówi swego 
podpisu, wtedy pozostali czynią o tern wzmiankę 
na orizeC'zeniu, !które bęidzie miafo taką moc, jak
gdyby zostało podpisane przez wszystkich. 

Orzeczenie sądu rozjemczeg.o winno być dorę
czone stronom w ciągu dni trzech od dnia jego 
wydania. 

Strona obowiązana do wynagrodzenia szkody 
winna w ciągu dni siedmiu od dnia doręczenia 
01"'zec1zen.ia wypłacić poszkodowanemu, lub złożyć 
w urzędzie gminnym zasądzoną sumę . wynag1·odze
nia szkody oraz w tymże terminie uiścić zasądzo
ną sumę kosztów postępowania. 

Orzeczenie sądu rozjemczego ulega wykonaniu 
w dr·o1dze 1sąidowej, w tryibie p~zymus·oweg·o wyko
nania aktów rstanowi tytuł egz~kucyjny dla sądów). 

Art. 68. Od orzeczenia sądu rozjemczego służy 
stronie odwołanie do sądu okręgowego jedynie 
w tym wypadku, gdy naruszone zostały przewi
dziane w artykułach 61-67 przepisy o postępo
waniu. Odwołanie wnieść nalezy w ciągu - dni 
siedmiu od dnia doręczenia orzeczenia sądu roz
jemczego. 

Art. 69. Ja.żeli w ciągu dni czternastu od dnia 
zamknięcia bezskutecznego postępowania ugodo
wego przed wójtem gminy sąd rozjemczy nie wy
da orzeczenia, stronie poszK:odowanej służy pra
w o udania się na zwykłą drogę sądową. 

2. O ochronie· od szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę. 

Art, 70. Kddy · może zabezpieczać swe grunty 
od wdzierania się zwierzyny, czyniącej szkodę 

57 



w uprawacn I plonach rolnych, utządzenia jednak 
poczynione w tym celu na jego gruncie nie maj.ą 
służyć do chwytania tej zwierzyny, 

W szczególności wolno każdemu odstraszać taką 
zwierzynę od swoich gruntów straszydłami, ognia
mi nocnemi i t. p. środkami. 

Gdyby wskutek przewidzianej w artykule ni
niejszym ochrony od szkód Z\)'ierzę zraniło się 
lub zabiło, uprawniony· do polowania nie będzie 
mógł żądać odszkodowania. 

Art. 71. Uprawniony do polowania może grunty 
leżące w obrębie obwodu łowieckiego ochraniać 
od szkód czynionych przez zwierzynę, wymienioną 
w art. 55, zapomocą ogrodzeń i innych środków, 
jednak w fan tylko sposób, ażeby środki te nie 
przeszkadzały posiadaczom gruntów w prowadze
niu gospodarstwa. 

I 

Art. 72. Jeżeli szkody wyrządzane przez wilki 
lub dziki przybierają poważne rozmiary, a właści
ciel, lub dzierżawca po1owania na obszarze, na 
którym zwierzyna ta ma swoją ostoję, nie przed· 
siębierze skutecznych środków celem zapobieżenia 
s.zkodom, starosta mo1że na skutek podania osób 
poszkoidowanych, lub ·z '\lilzędu, iZarządzić 01bławę 
na ·koszt wł1aściciela, lUJb dzie;rżawcy polowania, 
w celu przetrzebienia zwie·rząt powyższych. Oso
by wykonvwające obławę nie mogą zabijać zwie
t.tąt innych. 

Osoby, które złożyły podanie o zarządzenie ob
ławy, obowiązane są.. dostarczyć bezpłatnie naga
niaczy. 

ROZDZIAŁ V. 

O władzach i postępowaniu. 

Art. 73. Opieka nad łowiectwem i nadzór nad 
przestrzeganiem przepisów rozporządzeni~ niniej-
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szego 1 rozporządzeń na jego podstawie wyd'anych 
należ-ą do Ministra Rolnictwa, na obszarze woje
wództwa do wojewody i na obszarze powiatu do 
starosty, 

Przez wyraz .,starosta" rozumieć należy powia
tową władzę administracji ogólnej, a przez wyraz 
„wojewoda" - wojewódzką władzę administracii 
ogólnej. 

Funkcjonarjusze państwowi obowiązani są po
wiadamiać niezwłocznie miejscowego starostę lub 
najbliższy posterunek policji o dostrzeżonych przez 
siebie w czasie pełnienia swych obowiązków prze
kroczeniach przepisów rozporządzenia niniejszego 
i rozporządzeń na jego podstawie wydanych. 

Art. 74. O ile postępowanie władz w artykule 
poprzednim wymienionych nie jest w rozporzą
dzeniu niniejszem określone, stosować należy obo
wiązujące przepisy ogólne o postępowaniu władz 
administracyjnych. • 

ROZDZIAŁ VI. 

Postanowienia karne. 

Art. 75. Grzywną do pięćdziesięciu złotych ka
rany będzie: 

1. kto nie okaże karty łowieckiej na żądanie 
oso1by, mającej nadzór nad przestrzeganiem prze
pisów o polowaniu; 

2. kto wbrew postanowieniom rozporządzenia 
niniejszego poluje w odległości mniejszej niż sto 
metrów 01d cudzych zabudowań mie·szkalnych, lub 
kto poluje podczas nabożeństwa w niedzielę lub 
uroczyste święto w odległości mniejszej od dwóch 
kilometrów od świątyni, lub na cmentarzu; 

3. kto ze strzelbą lub innemi narzędziami do 
łowienia zwierzyny bezprawnie chodzi po cudzych 
gruntach. 
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Art. 76. Grzywną do dwustu ełotych, lub aresz
tem .do czterech tygodni, aLbo olbiema temi karami 
łącznie karany będzie: 

1. kto wbrew postanowieniom rozporządzenia 
niniejszego poluje bez uzyskania karty łowieckiej; 

2. kto wbrew postanowieniom rozporządzenia 
niniejszego poluje na gruntach niestanowiących ob
wodu łowieckiego; 

3, kto poluje w cudzym obwodzie łowieckim 
hez zgody osoby uprawnionej do polowania; 

4. kto wyda pisemne zezwolenie na polowanie 
w swoim obwodzie wbrew przepisowi ustępu dru„ 
giego art. 27; 

5. kto poluje w czasie między zachodem 
a wschodem słońca wbrew postanowieniom art. 47; 

6. kto poluje z chartami lub psami gończemi na 
ohszaTze mniejs·zym, n1ż dwa tysiące hektia.irów; 

7. kto poluje na przelotne ptactwo łowne na 
wybrzeżu morskiem w pasie kilometrowej sze
rokości; 

8. kto podbiera jaja, wybiera piskl~ta, lub nisz
czy gniazda ptaków niewymienionych w art. 50. 

Art. 77. Grzywną do pięciuset złotych oraz 
aresztem do sześciu tygodni karany będzie: 

1. kto poluje na łosie lub jelenie wbrew posta
nowieniom art. 46 rozporządzenia niniejszego; 

2. kto poluje sposobami niedozwolonemi wbrew 
postanowienfom rozporządzenia niniejszego; 

3. kto poluje w czasie ochronnym wbrew po
stanowieniom rozporządzenia niniejszego; 

4. kto przekroczenia wymienione w punktach 
1, 3, 8 art. 76 popełnia zawodowo. 

Art. 78. Kto wbrew postanowieniom rozporzą
dzenia niniejszego poluje: 

1. na żubra, karany będzie grzywną do pięciu 
tysięcy złotyC'h oraz aresztem do sześciu !lliesięcy; 
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2. _na samicę łosia, na bobra lub kozicę, kara~ 
ny będzie grzywną do dwóch tysięcy pięciuset 
złotych oraz aresztem do sześciu miesięcy. 

Art. 79. Kto wbrew postanowieniom rozporzą-
dzenia niniejszego· poluje: · -

1. na świstaka, karany będzie grzywną do ty
siąca złotych oraz aresztem do sześciu tygodni; 

2. na inne zwierzę, wymienione w art. 48, ka
rany będzie grzywną do pięciuset złotych oraz 
aresztem do sześciu tygodni. 

Art. 80. Kto naruszy przepis art, 53 rozporzą
dzenia niniejs,zego, karany będzie grzyiwną do pię
ciuset 'Złotych, lUJb aresztem ·do ,sześciu ty,g.odni, 
nadto zwierzyna lub świeże jej skóry ulegną kon
fiskacie na rzecz zakładów dobroczynnych. 

Art. 81. W wypadku popełnienia przekroczeń 
wymienionych w artykułach 75-80 przez niele
tnich do lat czternastu rodzice lub opiekunowie 
karani będą za niedozór grzywną do pięćdziesię-
ciu złotych. > 

Art. 82. Władza orzekająca oznaczy w orzecze
niu na wypadek niemożności ściągnięcia grzywny 
karę zastępczego aresztu · według swego uznani&l 
z tern ograniczeniem, iż kara aresztu nie może 
przekraczać w wypadku wymierzenia jej za prze
kroczenia przewidziane w art. 75 - dni trzech, 
w art. 76 - dwu tygodni, w artykułach 77-80 -
trzech tygodni. 

W wypadku wymierzenia grzywny za przekro
czenia przewidziane w art. 78 zamiana grzywny na 
areszt nastąpi zgodnie z przepisami zawartemi 
w ustawach karnych. 

Art. 83. Obok kary wymierzonej za przekro
czenia przewidziane w artykułach 77-79 .:.._ nale
ży orzec konfiskatę broni, zapomocą której doko
nano przekroczenia, oraz ·J;~bronionych rozporzą-
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dzeniem niniejszem narzędzi łowieckich bez 
wz~lędu na to, czy ·są one własnością skazanego, 
czy też osoby innej. 

Przepis ustępu pierwszego nie ma zastosowania 
do broni myśliwskiej, której właściciel posiada 
kartę łowiecką i pozwolenie na broń, Broń ta hę· 
d:zie !konfisfoo,wana jedynie w razie .przekroczenia, 
przewidzianęgo w punkcie trzecim art. 77 oraz 
w artykułach 78 i 79. 

Art. 84. Zwierzyna zabita lub złowiona bez
prawnie w cudzym obwodzie łowieckim należy do 
właściciela lub dz'ierża wcy polowania, o ile nie ma 
zastosowania art. 80. 

Niezależnie od tego właścicielowi lub dzierżaw
cy polowania za zwierzę bezprawnie zabite służy 
ods.ziko.do1wanie, równające się trzykroitne.j iwa..rtości 
zabitego zwierzęcia. 

Zwierzyna zabita lub złowiona bezprawnie na 
gruntach, niewchodzących w skład obwodu ło
wieckiego·, ulega konfiskacie na rzecz zakładów 
dobroczynnych. 

Art. 85. Jeżeli jeden z czynów karalnych, prze
widzianych w rozporządzeniu niniejszem, podpad
nie pod surowszy przepis innych ustaw, należy 
według tych ustaw karę wymierzyć. 

Art. 86. Do orzekania o czynach karalnych, 
przew1dzianych w ro,zporządzeniu niniejszem, z wy
jątkiem czynów przewidzianych w art. 78, powo
łany jest starosta. 

Ukarany orzeczeniem starosty może w ciągu 
dni siedmiu od dnia doręczenia orzeczenia wnieść 
do starosty żądanie przekazania sprawy właści
wemu sądowi powiatowemu (pokoju), który roz
strzyga według przepisów obowiązujących w pierw, 
szej instancji sądowej. 

Wyrok sądu okręgowego wydany w drugiej 
instancji jest prawomocny. 
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Na obszarze mocy obowiązującej ustawy o po
stępowaniu karnem z 1877 r. stosuje się przepisy 
o wydawaniu policyjnych zarządzeń karnych. 

Art. 87. Do orzekania o czynach przewidzia
nych w art. 78 powołane są sądy powiatowe (po
koju). 

Art. 88. Na obszarze mocy obowiązującej usta
wy o postępowaniu karnem z 1873 r. można wnieść 
odwołanie niezależnie od przepisu ~ 464 p. k. 

Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu kar
nego z 1871 r, zamiast aresztu powyżej sześciu ty
godni orzeka się więzienie. 

ROZDZIAŁ VII. 

Postanowienia końcowe. 

Art. 89. W wypadkach, gdy obwody łowieckie 
(okręgi) utworzone zostały na podstawie dotych
czasowych przepisów, uważane będą za utworzo
ne zgodnie z rozporządzeniem niniejszem do dnia 
1 marca 1928 r. lub jeżeli zostały wypuszczone 
w dzierżawę - do chwili wygaśnięcia umów dzier
żawnych. 

Art. 90. Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Rolnictwa, co zaś do 
orzecznictwa karnego - Ministrowi Sprawiedli
wości i Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

O ile rozporządzenia wykonawcze dotyczyć bę
dą zakresu działania innych ministrów, rozporzą
dzenia te 'wydawane będą w porozumieniu z zain
teresowanymi ministrami. 

Art. 91. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, 
z wyjątkiem województwa śląskiego, w czternaście 
dni po ogłoszeniu. 

Jednocześnie z tern uchylone zostają na obsza
rze oznaczonym w ustępie pierwszym wszystkie 
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przepisy w przedmiocie objętym rozpor.zą<tzeniem 
niniejszem, a w szczególności: 

artykuły 321-337, artykuł 338 w części doty
czącej zwierzyny, artykuły 339-374, 376-406, 
407 w części dotyczącej zwierzyny, 409-418 usta
wy o gospodarstwie wiejskiem (Zb. Pr. Ces. Ros. 
tom XII cz. 2); 

rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem 
Wschodnich z dn, 2 mairca 1920 r. o polowaniu 
(Dz. Urz. Z. C. Z. W. Nr. 20/64 poz. 532); 

ustawa łowiecka z dnia 15 Tipca 1907 r. (Zb. 
U st. Prusk. ·str. 207); 
u~tawa łowiecka z dnia 13 lipca 1909 r. dla 

Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem Księ
stwem Krakowskiem (Dz. Ust. Kraj. z 1910 r. 
cz. II Nr. 2); 

ustawa łowiecka .z dnia 19/25 marca 1883 r. (Zb. 
Ust. Król. Węg. z 1883 r. poz. XX); -

airtykuły 247-251 i cz. 2 i 3 art, 623 kod. kar. 
z 1903 r. oraz cz. 1 art. 623 kod. kar. ·z 1903 r. o ile 
dotyczy polowania; 

artykuły 292-295 i 368 p. 10 kod. kar. z 1871 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej: /. Mościc ki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojsko

Minister: K. Bartel 
wych: J. Piłsudski 

Minister Spraw Wewnętrzn.: Sławoj-Składkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: Au.gust Zaleski 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Sprawiediliwo,foi: A. Meysztowicz 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz-

nego: Dr. Dobrucki 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji: Romocki 
Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 
Minister Poczt i Telei!rafów: Bogusław Miedziński 
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W. W. GARCZYŃSKI. 

KODEKS KARNY I POSTANOWIENIA 
KARNE PRAWA LOWIECKIEGO. 

Postanowienia kodeksu karnego w części doty
czącej łowiectwa brzmią: 

Art. 270. § 1. Kto narusza cudze prawo polo
wania lub rybołóstwa, podlega 1karze aresztu do 
roku lub grzywny. 

§ 2. Jeżeli ·sprawca ,działa zawado.wo, podlega 
karze więzienia do lat 2. 

Art. 271. Kto względem właściciela lasu, pola, 
prawa .polowania lub ry,bołóstwa, a1bo o.s.oiby, do 
ochrony ·tychże praw upoważnionej, dopuszcza się 
przemo.cy, lub groźby karalnej w celu pirzesziko
dzenia wykonywaniu lub ochronie pr.awa, przy
trzymania na gorącym uc.zynku nanus.zającego, albo 
odebraniu nar•zęd:zi pnzestępstwa, po1dlega karze 
więzienia do lat 5 lub aresztu. 

W myśl •art. 40 k. k. kara aresztu trwa najmniej 
tydzień, najwyżej 5 lat. 

W myśl art. 42 k. k. § 1 grzywnę wymierzyć 
można w wysokośc'1 od 5 .zł. do 300.000 zł. 

Przy ustalaniu odpowiedziainości · dla prze
stępstw, wymienionych w a:rt. 270 .i 271 k. k., ob.o
wiązują ogólne zasady odp.owiedzialności wyrażone 
w art. 12-22 włącznie k. k. 
Rozważając postanowienia kodeksu karnego 

oraz postanowienia kaxne prawa łowieckiego, na
leży dojść do wniosku, że w świetle obowiązujące
go prawa przestępstwa w zakresie łowiectwa są 
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bądź występkami, bądź wykroczeniami; za te osta• 
tnie prawo uważa czyn zagrożony karami zasad
niczemi: aresz•tu do 3 miesięcy, albo grzywny do 
3.000 d., aLbo jedną z tych kar. 

Z przekroczeń prawa łowieckiego, które z isto
ty swojej mogą się stać równocześnie naruszenia
mi poistanio·wień iart. 270 k. k., nale•ży wskazać 
przekro·c·zenie, wyimienione w pkt. 3 art. 76 prawa 
łowieckiego, względnie w pkt. 4 art. 77, a miano
wicie: polowanie w cudzym obwodzie łowieckim, 
bez zgody osoby uprawnionej do polowania, popeł
nione bądź sporadycznie (art. 76), bądź ,zawo.do· 
wo (art. 77). 

Inne naruszenia prawa łowieckiego są narusze
niami .publicznego interesu, bronionego przez pra
wq łowieckie i jak•o takie pod post.ano·wienia a:rt. 
270 k. k. naogół równocześnie nie podpadają. 

Istotnym warunkiem zastosowania art. '270 k. k. 
jest naruszenie cudzego prawa polowania. 

Wszelkie potocznie ·zwane kłusownictwo i 11:~
ogół wnykarstwo, które uprawiane są z II'eguły 
z równoczesnem naruszeniem prawa polowania, 
niezależnie od tego, czy są uprawiane w czasie, 
w którym polowanie na daną zwierzynę jest do
zwolone, czy też nie, o·raz niezaileżnie od Śt'odków, 
jakie zostały przy tem użyte, są naruszeniem art. 
270 k. k. 

Do wym'ierzania kar z art. 270 k. k. w myśl art. 
15 k. p. k., właściwym jest sąd grodzki. Do wy
mierzania kar z a.rt. 271 k. k. sąd okręgowy (art. 
18 k. p. k.). 

Przy wymierzania kar za przekroczenia łowiec
kie nader ważną jest sprawa t. zw. zbiegu prze
stępstw; normuje ją .rozpo·rządzenie o postępowa
niu karno-adminiistracyjnem (Dz. U. Nr. 38 z 1928 
r. po·z. 365 w arl. 10 i 11). 

Art. 10. Jeżeli ten sam czyn wykazuje cechy 
przestępstwa, ulegającego ukaraniu przez władzę 
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administracyjną, a zarażem cechy p:rzestępstw.l 
ulegającego ukaraniu przez wła.dzę sądową, - każ
da z fych władz orzeka w zakresie swe.j właści
wości. W irazie skazania tą.k w postępowaniu 
kamo-administra.cyjnem, jak i w postępo·waniu są
dowem, ·z po1śród wyznac:.zonych k;ar poizbawienia 
wolności kara surowsza po·chłania mniej surową, 
inne kary, orzeczone przez obie władze i skutki 
skazania wynikające z 01bu oirzecz.eń, pozo.stają 
obok siebie w mocy. O pochłonięciu kary pozba
wienia wolności orze.ka ·sąd okręg.owy, przewi
dziany w ·art. ·37, na wniosek skazanego, prokura
t·oira, lub władzy administracyjnej, 1albo 1z ini•cja· 
tywy własnej lub sądu, który wyrokował w pastę· 
powaniu sądowem. 

Art. 11. W wypadkach przestępstw popełnio
nych czynami, z których jedne ulegają ukaraniu 
przez wf.adzę administracyjną, drugie przez wła
dzę sądową, każda z tych władz orzeka · w zakre
sie swej właściwości. W razie skazania tak w 
postępowaniu ,administracyjneim, jak i w postępo
waniu sąidowem, nie or,zeka s1ę kary łącznej dla 
kar wymierzonych w każdem z tych postępowań. 

W myśl art. 16 przep. wprow. K. K. „sprawy 
o wykiro.czenia, przewidziane w •części S'zczególnej 
prawa o wykroczeniach i w art. 8 n'iniejszego roz· 
porządzenia {pr.zep. wprow.), należą do właści· 
wości władz •administracyjnych. 

§ 3. Właściwość sądów i władz administracyj
nych, określ1ona w ustaw.ach sżczególnych {-a więc 
i ·w prawie łowieckiem), pozo.staje niezmieniona". 

Wreszcie należy zwrócić uwagę, że 2 ustęp art. 
86 prawa łowieckiego został uchylony i zastąpiony 
art. 618 k. p. k. o brzmieniu następującem: 

§ 1. Osoba, której wymier,zono karę w trybie 
postępowaina karno - administracyjnego, może 
zwrócić się w terminie siedmiodniowym od daty 
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ogłos2'!enfa jej orzeczenia do władzy administracyj
nej z żądaniem skierowania sprawy na drogę po
stępowania sądowego; termin siedmiodniowy liczy 
się od daty dorę zenia, jeżeli orzeczenie należało 
doręczyć. 

§ 2. Jeżeli osoba, której karę wymierzono, jest 
niepełnoletnia, lub bezwłarnowolna, żądanie w 
terminie biegnącym . dla tej osoby może złożyć 
także ojciec, matka, małżonek lub kurator. 

§ 3. W razie odmowy przyjęcia żądania wy
mienionego w § 1, 2, można w ciągu trzech dni od 
zawiadomienia o odmowie złożyć żądanie skiero
wania sprawy do sądu okręgowego celem rozpa
trzenia zaasdniczej odmowy; żądanie to można 
złożyć wprost do sądu. 

§ 4. O ·przywróceniu terminu, wymienionego w 
§ 1 i 2, orzeka sąd okręgowy. 

-----· ----·-

I 
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SKŁAD BRONI, AMUNICJI 
i przyborów myśliwskich 

S T R A B U R i V Ń S K I i S-ka 
WARSZAWA 

M a r s z a I k o w s k a 146 te( . 584-67 
Filia: Kr 6 le w ska 31 tel. 621-49 

I p o I e c a : dubeltówki, sztucery, 
karabinki, pistolety 
oraz amunicję śrulo-

1 wą, · sztucerowq, flo
werową, rewolwero-

1 wą I pistoletową . 
ZAMIANY REPERACJE 



• 

NORMY ŁADUNKóW śRUTOW.YCH 

Ładunki normalne. 

Dla prochu „Sokół" Dla prochu. „Kuropatwa" 

Na sezon lf a sezon 

.... letni: zimowy: 
c.> prochu śrutu 

:9 
prn<hu I śrutu prn<hu I śrutu c; gr, gr. 

~ 
gr. gr. gr. gr. 

12 2,0-2,2 31-33 2,0 32 . 2.1 32 

16 1,7-1,8 27-29 1.6 28 1,7 28 

20 1.5-1,6 25-26 1.4 26 1,5 26 

Ładunki 0 long11
• 

długo'ść Ilość prochu Ilość 
Kaliber „Sokół" lub 

łuski „Kuropatwa" · śrutu 

12 70 2,2 2,25 33 - 35 

16 70 1,8 1,9 28 - 30 

20 70 1,6 1,7 26 - 28 
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• 

Okres rui i cieczki zwierząt łownych 
Czas ,.c:l 

~ Q 

NAZWA Czas rui nosze- .o » 
nia N"O 

Q o 
...... -

tyg . ~s 

Niedźwiedź . I V 34 12-3 
Borsuk . VIII--X 25 3-4 
Kuna leśna II 9 2-7 
Kuna kamionka II-III 9 2-7 
Tchórz III 9 3-7 
Gronostaj II-III 9-10 4-13 
Łasica cały rok 5 3-8 
Wydra cały rok 

zwykle II-III 9 3-7 
Wilk. I-II 13-14 3-9 
Lis II 9 3-9 
Źbik. Il 9 4- 6 
Ryś . \ . II-HI 10 2-4 
Zając szarak . 11- VIII 4 2- 5 
Zając bielak . Il-VII 4 2- 5 
Łoś IX-X 35-36 1-2 
Jeleń. IX-X 33-34 1-2 
Daniel X-XI 33--34 1-2 
Sarna VII-VIII 40 1-3 
Kozica X-XI 25-27 1-2 
Dzik. L 

XII-I 16-20 6-12 
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.• 

Ókres lęgów ptactwa łownego. 

I NAZWA Czas niesienia Ilość jaj 
jaj w miesiącu w lęgu 

. ·1 Krzyżówka III-V 8- 14 

Cyranka V-VI 6-12 

Gęś gęgawa. 111- lV 4- 8 

Głuszec IV--V 7-11 

Cietrzew 
I 

lV-V 8-14 

Jarząbek • IV-V 8-14 

Pardwa VI 10-13 

Kuropatwa V-VI 12-25 

Przepiórka / VI 8-16 

Bażant, V-VI 8-12 

Żóraw . V 2 

Łyska IV-V 7- 9 

Kurka wodna V-VI · 6-10 

Drop. V-VI 2- 3 

Słonka . ! IV-V 3- 5 

Dubelt . V 4 

Kszyk . ·I IV-V 4 

. 
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OCENA BRONI MYŚLIWSKIEJ 
Stacja Badawcza Po 1 ski ego 
Związku Łowieckiego dla broni 
i amunicji myśliwskiej i sporto
wej zajmuje się oceną broni my
śliwskiej dla ogółu myśliwych. 

Ocena broni przeprowadzana jest według za- · 
sad ogłoszonych w Nr. 3 " Ł O W C A 

P O L S K I E .G O 11 z- roku: 1935. 
Opłata za wykonane prace została ustalona 

w następującej wysokości: 
Określenie wydajności strzelb.,. przez 

oznaczenie jei ilości trafień do 
tarczy stupolowej, pokrycia pól 
i zagęszczenia dla jednej lufy i jed-

. nego dowolnego _rodzaju amunicji 6.- zł. 
dla dwu luf • • . • . • • , 10.- zł. 

Dodatkowe oznaczenie siły przebi· 
cia przy pomocy kartonów - od 
jednej lufy • • . , , • • • 1.50 zł. 

Dobranie najlepszego naboju handlo
wego, zależnie od ilości strzałów, 
ozn~czenie najwyższej odległości · 
dostatecznej wydajności strzału 
dla jednej lufy i jednego rodzaju 
amunicji . • . • . • • • • 4.- zł. 

Określenie najwyższego ciśnienia 
w lufie i szybkości początkowej 
za jeden strzał . • . • • . • 2.- zł. 

Broń wraz z dokładnie sprecyzowanemi żą
daniami uprasza się nadsyłać pod adresem: 
"Centrum Wyszkolenia Piechoty 

w Rembertowie, 
M y śl l w s k a Stacja B ad a w ~z a" 



SPRAWA PRZEWOZU PSóW MYśLIWSKICl [ 

Wobec licznych zapytań w .kwestji swobodnego 
przew.ozu psów my1śliwskich koiled ami (.bez s,pe
cj ailnych na to .zezwo.leń .wfadz administracji 
ogólnej I instancji), 1co do ·czego myśliwj naipo
tykaią na niektórych •stacjach 'kolejowych na Ł:ru
dności, a nawe.t sprzeciwy, !Wyjaśniamy, że Mini
sterstwo Rolnictwa i Reform Rolnych wystosowa
ło w swoim czasie pismo okólne do wszystkich 
p.p. Wojewodów i ip. Komisarza Rządu na m. st. 
Warszawę, które poniżej przytaiczamy w oryJ!i
naJnem hrzmieni.u. 

Warszawa, dnia 15 czerwca 1931 T. 

„Ministerstwo Rolnictwa 
Nr. 1872.-W.III. 

Wskutek interwenc·ji Polskiego Związku 'Stowa
rzyszeń Łowie.ckfoh w Wa1rszawie Minist·erstwo 
Rolnictwa ozna~mia, że przewidziany w § 329 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa .z ,dnia 9 .sty
cznia 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 19 :POZ 167) obo
wiąZ'ek wykazania się pozwoleniem Sfaros.ty na 
wyprowadzenie (wywiezienie; wyniesienie) psów 
z obszaru zagrożone·go rw.ścieklizną, nie ma .zasto
sowania d·o psów myś.liw,skich. policyjnych, psów 
inwa..lidzkich, o ·ne 1psy te są wy1prowadzane (wy
wożone, wynoszone) .jedynie na 1chwilowy pobyt 
poza obrąb obszaru, zag.rożonego wścieklizną, 
w ·celu użyda -d.o polowania, w~ględnie śledzenia 
przestępców, lub p.rowadze.nia inwalidów. 

Pan Wo1jewoda (Pan Komisan Rządu) zechce 
zarządzić, .co należy, w myśl tej w.skazówki i za
wiadomić o item właściwe Dyrek,cje Kolei Pań
stwowy.eh", 

Od ·chwili ukazania się powyższego zarządzenia 
nie ukazało się żadne inne w tym przedmiode, 
zatem pozostaije ono i nadal w pełni obowiązujące. 
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Opiaty taryfowe za przewóz kolejami psów 

-W o•dipowiedzi na zapytania, naipływające ze 
strony myśliwych 1co · do kosztów przewozu ipsów 

· kolei ami, inforimujemy, i.iż według obowiązująice;j 
taryfy · os.obowej i „ ba·gażowej, . wprowadzonej 
w życie o,d dnia 1 styc.znia 1936 r., za przewóz 
psów wszelkie:go ·r«>dzaju1 zabierany.eh do . wago
nu os1obowe~o·, lub oddanych lUiZem ido osobneg-0 
pomieszczenia iwa.gonu baigażowego, pobiera iSię 
opła.<f:ę według taibeili · Nr. 11, .dają.ce.j iprze1woźne 
niższe, niż pobierane ·W 1935 r., ijak za 20 kg ba
gażu, jak tego dowodzi zes.tawienie nastę;pujące: 

-
Za · odległość 

Opłata w zł. 

w kl,ll . . 
wg. tab.HI za 20 kg. 

10 0.10 0.50 
30 0.20 0.50 
50 0.30 0.60 
75 0.45 I • 0,80 

100 0.65 0.90 ' 
· 150 0.95 1.30 
200 1.25 1,60 
300 1.75 2.30 
400 2,25 I 3.-
500 2.65 3.60 

I 
Opłaty te uiszcza się w kasie biletowej. 
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Jan Sztolcman. 

PRZYKAZANIA MYŚLIWSKIE 

I. PRZEPISY OGóLNE. 

1) Terminów polowania, prawem określ.onych, 
jaknajsurowiej przestrzegać; możemy je opóiniać, 
lecz nigdy przyśpieszać. 

2) Dla porządku mieć zawsze przy sobie po" 
zwolenie na broń i kartę łowiecką. 

3) Szanować cudze granice. 
4) W stosunku ·do innych myśliwych mieć za 

zasadę: 11 nie czyń drugiemu, co tobie niemiło"; 
a zatem: 

5) Nie strzelać sąsiadowi pod jego stano.wisko. 
6) Nie zabierać sąsiadowi zwierzyny, gdy sil

nie zestrzelaną, nieraz ledwie czołgającą się -
dobijemy. 

7) Nie strzęlać w miocie grubego zwierza lub · 
lisa, gdy mamy strzał bardzo niepewny, bo nietyl
ko sobie, ale i sąsiadom okazję psujemy. 

8) W razach spółki wątpliwej, kierować się 
bezstronnością i być zawsze skłonnym do ustępstw. 
Harmonia więcej warta na polowaniu od zdobytej 
sztuki, a zbytni upór w kłótniach myśliwskich jest 
przeważnie cechą fuszerów. 

9) Na polowaniach gremjalnych słuchać bez
względnie rozporządzeń prowadzącego polowanie, 
chybaby tenże """ś przeciwko etyce myśli1•1skiej 
zalecał. t~ 

10) W kotłach unikać przysiadania, wybiega
nia przed linję lub robienia gruszek. Luki można 
robić tylko wtedy, gdy wszyscy myśliwi to czyni,. 

11) Nie wstydzić się nigdy pudła. 
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II. BROŃ. 

12) Broń utrzymywać czysto; chronić ile moż
ności od zamoczenia; zamki od czasu do czasu, 
a szarnirsztyft po każdem polowaniu oliwić; po 
każdem polowaniu lufy czysto przetrzeć polisto
lem, po każdym sezonie (raz w rok) dać pusz
karzowi, aby zamki i śruby opatrzył i wyczyścił; 
wozić na bryce lub saniach o ile możności w fute
rale, - a będzie nam długo i wiernie służyła. 

13) Unikać pożyczania broni znajomym, a w 
ostatecznym razie dawać ją tylko tym, którzy bę
dą ią tak, jak my sami, szanowali. 

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3. 

14) Obchodzić się z bronią rozważnie, abyśmy 
nieszczęśliwego wypadku nie spowodowali. Nigdy 
nie zwracać strzelby wylotami luf w stronę ludzi, 
choćbyśmy nawet byli przekonani, że broń jest 
nienabita. 

15) Nabitą broń nosić tylko w następujących 
pozycjach: 

Pozycja 1-sza. Trzymając prawą ręką.za szyjkę 
osady, oprzeć lufami o prawe ramię, w pozycji 
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wywrócone}, to jest kurkami ku '1ołowi, a cyngla
mi ku górze skierowaną (Fig. 1). 

Poźycja 2-ga. Trzymając prawą ręką za szyjkę 
osady, a lewą za lufy powyżej czółenek, przyczem 
lufy skierowane być winny ku górze i od prawej 
ku lewej śtronie. Pozycja ta jest doskonała, ~dy 
się lada chwila strzału spodziewamy. (Fig. 2). 

Pozycja 3-cia. Na flintpasie zawieszona na pra
wem ramieniu, przyczem lufy bezwarunkowo skie
rowane być winny ku górze. (Fig. 3). 

Pozycja 4-ta. Pod prawą pachą z lufami, ku 
dołowi skierowanemi. Ta pozycja winna być uży
wana tylko wtedy, gdy obok nas nikogo niema. 
(Fig. 4). 

Fig. 4. 

- - _:!S' 

Fig. 5. 

Pozycja 5-ta. Lufa położona na lewem prze· 
dramieniu, lewa dłoń obejmuje szyjkę osady oa do
łu. Tej pozycji, jak i poprzedniej, używać nalet, 
tylko wtedy gdy przy naf.. w bliskości nikogo nie· 
ma, gdyż prawie horyzontalne poło!enie luf przed· 
stawia wielkie niebezpieczeństwo dla otoczenia. 
(Fig. 5). '\) 

Wszelkie inne sposo'by noszenia broni powin
ny być wyłączone. · 
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16) Przy schodzeniu ze stanowiska ładunki 
bezwarunkowo z broni wyjmować. 

17) Przy siadaniu na brykę, lub sanie, zajrzeć 
do luf, choćbyśmy nawet przekonani byli, że ła
dunki przedtem wyjęliśmy. 

III. PIES. 

18) Psa kochać, le.cz go zbyt częstemi karesa· 
mi nie psuć i nie spoufalać. 

19) Karmić go dobrze, lecz nie za obficie, jeść 
dawać najwyżej 2 razy dziennie; utrzymywać 
w czystości, myjąc go przynajmniej raz na dwa ty
godnie; pościel jego (najlepiej sienniczek) utrzy· 
mywać w jaknajwiększej czystości. 

20) Na polowaniu pamiętać, aby mu wody nie 
zabrakło; jeśli polujemy w okolicy bezwoc1nej, 
mieć na bryce blaszankę z wodą i blaszaną mied
nicę, aby choć parę razy w ciągu dnia pies się wo· 
dą orzeźwił. 

21) Gdy nam wypadnie większą przestrzeń 
bryką przejechać, nie pozwalać psu biec za bryką, 
lecz go wziąć do siebie; takie długie marsze psa 
wycieńczają niepotrzebnie, a kurzawa ujemnie na 
węch jego oddziaływa. 

22) Jeśli się pies kręci na bryce, skarcić go 
i kazać mu leżeć spokojnie na dnie bryki. Niema 
nic przykrzejszego dla towarzyszów podróży, jak 
niespokojny pies w pojeździe. 

23) Psa karać jaknajrzadziej, lecz surowo. Uni
kać częstego lizania batem, które psa z karą oswa
ja, nie wywierając nań wrażenia. 

24) Nigdy psa nie bić w gniewie. 
25) Nigdy psa nie kopać nogami, ani nie targać 

za uszy. 
26) Nigdy psa nie pożyczać nikomu, choćby 

najlepszemu myśliwemu. 
27) Nie pozwalać psu biegać samopas po polu, 

gdy na polowanie idziemy, , lub z polowania wra• 
camy, lecz trzymać go przy nodze. 



28) Przy tresowaniu nie przeciążać psa zbytnio 
bo gi0 znfochęcimy do wszelkiej r oboty. Tresurę 
-powtarzać kilka irazy dziennie, lecz nie przedłużać 
jej zanadto. · 

IV. Z.WIERZYN:A. 

29) Strzelać 'tylko wtedy, gdy jest stansa za· · 
bicia. 

30) Nie strzelać śrutem lub loftkami do jeleni, 
łosi, dzików, ani też do rogaczy na podjeździe, bo 
to nie po myśliwsku. 

31) Nie strzelać śrutem do zwierzyny na odle
głości przekraczające 50 kroków (35 metrów). 

32) Nie strzelać starych kuropatw od bardzo 
młodych i wogóle unikać strzelania starych, jeśli 
je · tylko wyiróżnić możemy. 

33) Nie wybijać kuropatw na podjazdach na 
śniegu. 

35) Unikać strzelania do stada w kupę, a tylko 
wybierać, o ile możności sztukii odbite, abyśmy nie 
kaleczyli niepotrzebnie zwierzyny. 

36) Nie strzelać zajęcy na wychodnego. 
37) Nie strzelać żadnego pióra na ziemi, gdy 

cieknie. Wyjątek stanowią: dzikie gęsi i dropie, oraz 
ciietrzewie i głusz.ce na toku, a także wszelka zwie
rzyna postrzelona. 

38) Dostnelić zawsze zwierza, gdy ranio.ny mę
czy się przy naszem stanowisku. 

I 

V. NA STANOWISKU. 

39) Skoro staniemy na stanowisku, nahić broń 
i stanowisko wystudjować, to jest z.badać okiem 
miejsce, gdzie mamy najłatwiejszy strzał. 
sobą wyciąć kordeksem, gdyż to nam powiększa 

· 40) Dobrze jest cż.asami kilka gałązek pt"zed 
sobą wyciąć kordelasem, gdyż to nam· powiększa 
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ś.Zan.se zabicia. 'l ~gó Cięcia jednak zbyt nłe prie· 
dłużać, bo możemy ruszonego przedwcz~śnie zwie
rza spłoszyć. 

41) Unikać zbierania się przed sygnałem na 
stanowisk'lch sąsiadów dla rozmowy, szczególniej, 
jeśli w miocie spodziewamy się grubego zwierza 
lub lisa. 

42) Na stanowisku ~tać spokojnie, gdyż kręce
niem się nietylko sobie, ale i innym zwierza spło
szyć możemy. 

43) Podczas trwania miotu mieć uwagę wytę
żoną njeustannie na wszystkie ~trony, Je'żeli sztu
ka idzie na sąsiada, pill_lować jej. lecz jednocze
śnie mieć uwagę zwróconą i na inne · strony. 

44) Oprócz miotu, pilnie obserwować sąsiada, 
gdyż jego ruchy często ostrzec nas mogą o zbliże· 
niu się zwierza. 

45) Nie schodzić ze stanowiska, póki nie prze
konamy się, iż cała naganka wyszła na linję. 

LOSOWANIE STANOWISK. 

Przy urządzaniu. polowań z naganką jedną 
z kłopotliwszych czytmości jest rozstawianie myśli
wych na stanowiskach. Nie mówimy tu o małych 
polowaniach na parę str.zelb, lecz o tych więk
szych i wielkich obławachr w których bierze udział 
kilkunastu do 20 i więcej myśliwych. Prowadzący 
polowanie ma wówczas tyle do czynienia, że o oso· 
bistem przezeń. rozstawieniu strzelców na linji nie 
może być mowy. Czynność tę załatwia się zwykle 
prze losowanie i wtedy już każdy myśliwy swoje
mu tylko szczęściu zawdzięcza lepsze lub gorsze 
stanowiska i nie może mieć do nikogo pretensji. 

Urządze~ie takiego losowania znakomicie 
uproszcza system kartkowy, powszechnie już dziś 
będący w użyciu, 
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Kartka Nr •••••• , 

<.-' 
UBITA ZWIERZYNA I ....,# 

Stano- Powrót 
Zakład 

wis ko 

I 
Kuro-

I 1 

do Nr. 
Zające 

pat wy 
Różne 

.I I 
I 

I 

i 
---1 

I II 

III I I 
IV 1-----
V 

VI 

VII ,-_ 
- --

VIII 

IX I 
X I 

I I ,---1---
---

Ogółem - · I l 
Kartki wypełnia odnośnemi cyframi prowa

dzący polowanie, w ciszy swojego gabinelu, przed 
zjazdem na polowan\e, posiłkując się zamieszczoną 
na str. 41 - 51 tabelą. Widząc, na ile strz·e lb 
prowadzi polowanie, ocLszuka tylko ten dział w ta
beli, który jego polow-"niu odpowiada; i wpisze na. 
kartce odnośne cyfry, )Przed samem polo wani em, 
gdy już wszsycy myśhwi zgromadzą się na jednem 
miejscu, bądź przy rannem śniadaniu, bądź na 
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miejscu rendez vous w lesie, czy w potu, uczeshli· 
cy polowania ciągną po jednej kartce, na której 
mają wypisane swoj~ stanowiska na wszystkich 
miotach danego polowania 

Na kartce takiej w ostatniej rubryce oznacza 
się powrót do danego Nr. stanowiska, czyli punkt 
zborny dla myśliwych, po każdym miocie, co przy 
większej liczbie uczestników polowania jest ogrom· 
nem ułatwieniem, nie potrzeba bowiem każdemu 
zasobna na każdym zakładzie powtarzać, przy któ
rem stanowisku należy się zbierać po ukończeniu 
pędzenia, aby przejść, czy przejechać na na.stępne. 
W gąszczach, na linjach łamanych i w wielu in
nych wypadkach, rubryka ta zapobiega radykalnie 
pozostawieniu w kniei jednego lub paru myśli
wych, którzy źle dosłyszawszy lub wcale nie wie
dząc, gdzie jest punkt zborny, mogą popsuć całe 
polowanie, a conajmniej narazić na mitręgę drogie
go czasu. 

Prowadzący polowanie winien zawsze mieć 
przy sobie odnośny dział tabeli, przepisany na od
dzielnej kartce, aby w razie zgubienia przez iakie
go uczestnika polowania wylosowanej przezeń 
kartki, mógł mu wskazać bezzwłocznie Nr. jego 
stanowiska na każdym miocie. 
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OZNAKI 

11STRAŻNIK ŁOWIECKI" 
z opaskami w cenie .zł. 6.00 .za sztukę 

p o I e c a: 
Administracja 
„ŁOWCA POLSKIEGO· 

Warszawa, Nowy Świat 35 



NAGRODY SPORTO.WE 
kupujemy w firmie 

„ALEKSANDER" 
wł. A. Stachniewski 

Warszawa, Nowy-Świat 41 tel. 689.63 

. 



FR. WILH. HEYM-SUHL 
poleca jako specjalność na wszystkie sezony 

myśliwskie: 

sztucery podwójne i trójlufki (dwie ku
lowe i śrutowa) o precyzyjnem wykona-

ł 
nlui pierwszorzędnej penetracji strzału I 

DO NABYCIA. W SKLADACH BRONI. 
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FABRYKA BIAŁOSKÓRNICZA 

FELIKS LANGE 
W a r s z a w li, ul. G ę s t a 18 

Pr od ukuł e: skóry na kurtki i rękawiczki 

a) naturalne zamsze we wszystkich kolorach 
z własnych i powierzonych skór sarn, 
jeleni oraz łosi, 

b) imitacje zamszu „chaire 11
, glace, nappa 

i t. P• 
c) wyprawa z futrem. 

KUPNO SKÓR SUROWYCH. 



TABELKA 
DO WYZNACZANIA STANOWISK 
przy udziale od 6 do 24: myśliwych 

:NLJ\12 z A K Ł A D y 

kartek I I~ li I Ili I IV I V I VI I VII I VIII I IX I 
Stanowiska 

Dla 6 myśliwych 

1 6 2 ·3 4 1 3 6 5 3 
2 1 4 ~ 6 3 4 2 1 5 
3 2 6 5 3 2 1 3 2 4 
4 4 5 4 1 5 6 1 6 2 
5 5 3 1 2 6 5 4 3 1 
6 3 1 6 5 4 2 5 4 6 

Ili 

Dla 7 myśliwych 

1 6 1 4 5 7 4 3 5 2 
2 1 6 2 3 5 7 5 - 3 7 
3 4 2 5 ·7 2 3 4 1 6 
4 7 4 1 2 3 5 6 4 3 
5 2 7 3 1 4 6 7 6 1 
6 5 3 6 4 6 1 2 7 5 
7 3 5 7 6 1 2 1 2 4 

Dla 8 myśliwych 

X 

2 
6 
1 
3 
4 
5 

6 
2 
5 
1 
4 
7 
3 

1 7 6 3 2 5 3 4 1 1-83 
2 5 1 8 3 4 6 2 8 7 8 
3 1 5 7 5 3 8 6 2 4 1 
4 3 7 2 1 8 2 5 7 6 1 
5 6 3 4 7 2 5 8 5 1 6 
6 8 4 1 6 7 4 3 6 · 5 2 
7 2 8 6 4 1 7 1 3 2 5 
8 4 2 5 8 6 1 7 4 3 7 

--
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MN2 Z A K Ł A D y 

kartek I I li I Iii I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X 

Stano w iska 

Dla 9 myśllwł1:ch 
1 6 9 5 7 3 4 8 lim 2 4 6 9 8 5 1 3 2 7 2 
3 9 8 7 2 1 5 4 6 3 3 
4 2 7 8 5 9 3 6 4 1 4 
5 8 5 2 4 6 7 1 3 9 5 
6 5 3 1 6 8 9 2 7 4 6 
7 1 4 6 3 2 8 7 9 5 7 
8 3 2 4 1 7 6 9 5 8 8 
9 7 1 3 9 4 2 5 8 6 9 

Dla 10 myśliwych 

1 I 5 3 I 7 
10 I 6 1 4 8 2 9 

2 4 1 8 3 110 2 9 5 7 3 
3 10 6 9 2 7 3 8 1 5 4 
4 9 5 10 4 8 7 2 3 6 1 
5 8 2 5 6 1 10 6 4 9 7 
6 1 4 6 9 3 5 10 7 8 2 
1 3 10 4 8 9 6 7 2 1 5 
8 T T T T 10 8 

· 9 7 8 2 1 4 9 5 10 3 6 
10 2 9 3 7 5 8 1 6 4 10 

Dla 11 myśliwych 
1 11 I 2 5 3 

10 I 1 T s I 7 2 10 4 6 5 9 2 3 7 11 1 
· 3 9 I 6 7 1 8 3 5 10 4 I i1 

4 8 10 1 4 7 5 6 2 3 9 
5 7 1 8 2 6 4 11 3 9 5 
6 5 3 9 6 4 11 8 1 10 2 
7 6 5 10 7 11 9 1 4 2 8 
8 4 r 8 2 

10 I 9 
5 6 3 

9 3 9 2 10 1 8 7 11 I 5 4 
10 2 11 3 9 / 5 7 10 s I 1 6 
11 1 8 4 11 3 6 2 9 7 10 
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MM z A K Ł A D y 

kartek I I li I Ili I IV I V I Vl I VII I Ylłl I JX I X 
Stanowiska 

Dla 12 myśliwych 

1 I 2 9 J 4 1 6 11 I s al 5 12 
2 5 12 9 2 10 3 7 1 4 11 
3 1 8 3 7 11 2 6 9 12 10 
4 7 4 8 3 5 12 10 2 9 6 
5 11 2 6 4 8 10 12 5 3 1 
6 4 7 10 9 3 8 11 6 1 5 
7 10 3 5 8 12 6 4 7 11 9 
8 8 5 1 6 2 9 3 10 7 4 
9 9 1 7 11 4 5 2 12 6 8 

l(t 3 11 12 5 7 1 9 4 10 2 
11 12 6 11 10 9 4 1 8 2 7 
12 6 10 2112 l i 7 5 11 8 3 

Dla 13 myśliwych 
. 
1 2 9 4 1 6 13 8 31 5112 2 5 12 9 2 10 3 7 1 13 11 
3 1 13 3 7 11 2 6 9 12 10 
4 7 4 8 13 5 12 10 2 11 3 
5 11 2 6 4 8 10 12 5 3 7 
6 4 7 10 9 3 8 11 13 1 2 
7 10 3 5 8 12 6 13 7 9 1 
8 8 5 13 6 2 9 3 10 7 4 
9 9 1 7 11 4 5 2 12 6 8 

10 3 11 12 5 13 1 9 4 10 6 
11 12 6 11 10 9 4 1 8 2 5 
12 6 10 2 12 1 

1i I 
4 11 8 13 

13 13 8 1 3 7 5 6 4 9 
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MM z A K Ł A D y 

kartek I I li I Ili I IV I V I VI l VII I VIII I IX I X 
- s· t a n o w i s k a 

. Dla 14 myśliwych 

1 21 9 411 6 13 Il 3 51 12 2 5 12 9 14 10 3 1 13 11 
3 14 13 3 7 11 2 9 12 1 
4 7 4 14 13 5 12 10 2 11 3 
5 11 2 6 4 8 14 12 5 3 10 

; 6 4 7 10 9 3 8 14 13 1 6 
7 10 3 5 8 12 6 13 14 9 4 
8 8 14 13 6 2 9 3 10 7 5 
9 9 1 7 11 14 5 2 12 6 8 

10 3 11 12 5 13 1 9 4 10 2 
11 12 6 11 10 9 4 1 8 2 7 
12 6 

10 I 2 12 11 7 4 
11 I 8 

14 
13 I li 8 1 3 7 11 I 5 6 4 . 9 
14 5 . 8 2 4 10 11 7 14 13 

. Dla 15 myśliwych 

1 15 9 1 4 1 6 13 8 3 5 7 
2 5 12 15 14 10 3 7 1 13 2 
'3 14 13 3 15 11 2 6 9 12 1 . 4 7 4 14 13 15 12 10 2 11 3 
5 11 2 6 4 8 15 12 5 3 9 
6 4 7 10 9 3 8 14 13 1 5 
7 10 3 5 8 12 6 15 14 9 4 
8 8 14 13 6 2 9 3 15 7 10 
9 9 15 7 11 14 5 2 12 10 6 

10 3 11 12 5 13 1 9 4 15 8 
11 12 6 11 · 10 9 4 1 8 2 13 

I 
12 6 10 2 12 1 7 4 11. 8 14 
13 13 8 L 3 7 11 5 6 4 12 
14 1 5 8 2 4 10 11 7 14 15 
15 2 1 9 7 5 14 13 10 6 11 
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MM- z A K Ł A D y 

kartek I I li I Ili I IV I V I VI I VII I VIII' \ IX I X 
Stanowiska 

Dla 16 myśliwych 
1 16 9 4 1 6 13 8 3112 15 
2 5 16 2 14 10 3 7 1 13 8 
3 14 13 16 7 11 2 6 9 I 5 1 
4 7 4 14 16 15 12 10 2 11 3 
5 11 2 6 4 8 15 12 5 3 14 
6 4 7 10 9 5 8 14 13 1 2 
7 10 3 5 8 12 16 15 14 9 4 
8 8 14 13 6 2 9 3 15 7 5 
9 9 1 7 11 14 5 16 12 10 6 

10 3 11 12 5 13 1 9 16 15 7 
11 12 6 11 10 9 4 1 8 2 16 
12 6 10 15 12 1 7 4 11 8 9 
13 13 8 1 3 7 11 5 6 4 12 
14 1 15 8 2 4 10 11 '1 16 13 

' 
15 2 5 9 15 3 14 13 10 6 11 
16 15 12 3 13 16 6 2 4 14 10 

Dla 17 m_lśliwych 
1 16 4 9 1 I 6 13 8 3 17- 10 
2 5 2 16 14 10 3 7 17 13 1 

·3 14 16 13 7 11 2 17 9 5 2 
4 7 14 4 16 15 12 10 2 11 3 
5 11 6 2 4 8 17 12 5 3 7 
6 4 10 5 9 17 8 14 13 1 6 
7 10 5 3 17 12 16 15 7 9 4 
8 8 17 14 6 2 9 3 15 7 5 
9 9 7 1 11 14 5 16 12 10 8 

10 3 12 17 ' 5 .13 1 9 16 15 11 
11 12 11 6 10 9 4 1 8 2 13 
12 6 15 10 12 1 7 4 11 8 9 

I 
13 13 1 8 3 7 10 11 6 16 151 14 2 9 7 15 5 14 13 10 6 12 
15 15 3 12 13 16 6 2 4 14 17 
16 17 13 11 8 4 15 6 1 12 14 
17 1 8 15 2 3 11 5 14 4 16 
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MM z A K Ł A D y 

kartek I I li I Ili I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X 

Stanowiska 

Dla 18 myśliwych 

l 16 9 4 1 6 13 8 3 17 11 
2 5 16 2 14 10 3 7 17 13 4 
3 14 13 16 7 11 2 17 9 5 18 
4 7 4 14 16 15 12 10 2 11 5 
5 11 2 6 4 8 17 12 5 18 1 
6 4 7 110 9 17 8 14 13 1 6 
7 10 5 3 17 12 16 15 7 9 13 
8 8 14 17 6 2 9 3 15 7 10 
9 9 1 7 11 14 5 16 18 10 15 

10 3 17 12 5 13 1 18 16 15 7 
11 12 6 11 10 9 18 1 8 2 14 
12 17 10 15 12 1 7 4 11 8 

1 ~ I 13 13 8 1 3 18 10 11 6 16 
14 2 3 9 18 5 14 13 10 6 1~ I 15 15 12 18 13 16 ·6 2 4 14 
16 6 18 13 8 4 15 5 1 12 2 
17 18 15 8 2 3 11 6 14 4 16 
18 1 11 5 15 7 4 9 12 3 8 

Dla 19 myśliwych 

1 19 9 4 1 6 13 3 8 17 18 
2 5 16 2 14 10 3 17 7 13 4 
3 14 19 16 7 11 2 9 17 5 3 
4 7 4 19 16 15 12 2 10 11 6 
5 11 2 6 19 8 17 5 12 18 7 
6 4 7 10 9 19 8 13 14 1 12 
7 10 3 5 17 12 19 7 15 9 11 

I 8 8 14 17 6 2 9 19 a- 7 10 
9 9 1 7 11 14 5 18 16 10 8 

I 10 3 17 12 5 13 1 16 4 15 9 
11 12 6 11 10 9 18 8 1 19 13 
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,N2 .N!?_ ZAKŁADY 

kartek I [ li [ Ili [ -IV [ V [ VI J VII [ VIII [ IX J X 
Stanowiska 

·~~-=-~·~----------------------· 
Dla 19 myśliwych 

•==============;::==:::;::========-~----~-----

e 

I 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

1 
2 
3 

, 4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

17 10 15 12 1 
13 8 1 3 18 
2 5 9 18 · 16 

15 12 18 13 5 
6 18 13 8 4 

lS 15 8 2 3 
1 11 . 3 15 7 

16 13 14 4 17 

7 11 2 3 14 
10 6 11 16 15 
14 10 13 6 17 
16 4 6 14 2 
15 1 19 12 16 
11 114 5 4 1 
4 12 91 8 5 
6 15 18 l 2 19 -------------· 

Dla 20 myśliwych 

19 9 4 1 6 13 20 I 8 17' 2 
5 16 2 14 10 3 17 20 13 1 

14 19 16 7 11 2 9 17 5 3 
7 4 19 16 15 12 2 10 11 5 

11 2 6 19 8 17 5 12 20 4 
4 7 10 9 19 8 13 14 1 6 

10 3 5 17 12 19 7 15 9 8 
8 14 17 6 2 9 19 3 7 15 
9 1 7 11 14 5 18 16 10 20 
3 17 12 5 13 1 16 19 15 9 

12 6 :t1 10 9 18 8 1 19 7 
17 10 15 12 1 7 11 4 8 18 
13 8 1 3 18 20 6 11 16 14 
2 5 9 18 20 14 10 13 ().... 12 

15 12 18 20 16 11 4 6 14 13 
6 18 3 8 4 15 1 2 12 11 

18 15 20 2 3 6 14 5 4 16 
1 20 13 15 7 4 12 9 3 10 

20 13 14 . 4 17116 15 18 2119 16 11 8 13 5 10 3 7 18 17 
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MM Z A K Ł A D y 

kartek I I li I Ili I IV I V I VI I VII I VIII I IX I X 
Stanowiska 

Dla 21 myśliwych 
1 19 9 T 6 13 12018 3121 2 5 16 2 14 10 3 17 20 13 19 
3 14 19 16 7 11 2 9 17 5 20 
4 7 4 19 16 15 12 2 10 11 17 

- 5 21 2 6 19 8 17 5 12 20 18 
6 4 21 10 9 19 8 13 14 1 15 
7 10 3 21 17 12 19 7 15 9 16 
8 8 14 17 21 2 9 19 3 7 12 
9 9 1 7 11 21 5 18 16 10 13 

10 3 17 12 5 13 21 16 19 15 11 
11 12 6 11 10 9 18 21 1 19 4 
12 17 10 15 12 1 7 11 21 8 9 
13 13 8 1 3 18 20 6 11 21 14 
14 2 5 9 18 20 14 10 13 6 8 
15 15 12 18 20 16 10 4 6 14 7 
16 6 18 13 8 4 15 1 2 12 5 
17 18 15 20 2 3 11 14 5 4 6 
18 1 20 3 15 7 4 12 9 17 10 
19 20 13 114 4 17 16 15 18 1 2 3 
20 16 11 8 13 5 6 3 7 18 1 
21 11 7 5 6 14 1 8 4 16 2 

Dla 22 myśliwych 
1 Jq 9 4 1 6 rn 20 8 17 2 
2 5 16 2 14 10 3 17 20 13 1 
3 14 19 16 7 11 2 9 17 6 3 
4 7 4 19 16 15 12 2 10 11 5 
5 21 2 6 19 8 17 5 12 20 4 
6 4 21 10 9 19 8 13 14 1 6 
7 10 3 21 17 12 19 7 15 9 8 
8 8 14 17 21 2 9 19 3 7 

~~I 9 9 1 7 11 21 5 18 6 10 
10 22 17 12 5 13 21 16 19 15 9 
11 12 22 3 10 9 18 21 1 19 15 
12 17 10 22 12 1 7 11 21 8 13 



~ 

.MM z A K Ł A D y 

kartek I I li I łłl I IV I V I VI I Vlł I Vili I IX I X 
Stanowiska 

Dla 22 myśliwych 
13 --13 8 1 3 18 20 6 1-1 21 12 
14 2 5 9 22 20 14 10 13 16 11 
15 15 12 18 20 22 6 4 16 14 17 
16 6 18 13 8 4 15 1 2 12 10 
17 18 15 20 2 3 22 14 5 4 l6 
18 1 20 11 15 7 4 22 I 9 3 18 
19 20 13 14 4 17 16 15 18 2 19 
20 16 11 8 13 5 10 3122 18 7 
21 11 7 5 6 14 1 8 4 22 21 
22 3 6 15 18 16 11 12 7 5 22 

Dla 23 myśliwych 
1 

19 I 9 I 4 1 6 I 13 20 8 17 2 
2 5 16 2 14 10 3 17 20 13 1 
3 14 19 16 7 11 2 9 17 5 3 
4 7 4 119 16 15 I 12 2 10 11 5 
5 21 2 6 19 8 17 5 12 20 4 
6 4 21 10 9 19 8 13 14 1 6 
7 10 3 21 17 12 19 7 15 9 14 
8 8 14 17 21 2 9 19 3 7 15 
9 9 1 7 11 21 5 18 6 12 8 

to 22 17 12 5 13 21 16 19 15 7 
11 12 22 11 10 9 18 21 1 19 13 
12 17 10 22 12 1 7 11 .21 3 9 
13 13 8 1 3 18 20 6 11 21 12 
14 23 5 9 22 20 14 10 13 6 11 
1.5 15 23 18 10 22 6 4 16 14 17 
16 6 18 23 8 4 15 1 2 16 10 
17 18 15 20 23 3 22 14 5 4 16 
18 1 20 3 15 23 4 22 9 8 18 
19 20 13 14 4 17 23 15 18 2 19 
20 16 11 8 13 5 10 23 22 18 20 
21 11 7 5 2 14 1 8123 22 21 
22 3 6 15 18 16 11 12 7 23 22 
23 2 12 13 6 7 16 3 4 10 23 
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MM z A K Ł A D y 

kartek 1 I 1~ I 111 1· 1v I v I v1 I vu I v111 I 1x I X 
S· t a n o w i s k a 

Dla 24 myśliwych 

1 19 9 4 1 6 13 l20 8 I 17 2 
2 5 16 2 14 rn 3 17 20 13 1 
3 14 19 16 .7 11 2 9 17 5 3 
4 21 2 6 19 8 17 5 12 20 4 
5 4 21 10 9 19 8 13 14 24 5 
6 10 3 21 17 12 19 7 15 9 6 
7 8 14 17 21 2 9 19 3 7 22 
8 9 1 7 11 21 5 18 6 10 8 
9 22 17 12 5 13 21 16 19 15 7 

10 12 22 11 10 9 18 21 1 rn 13 

11 17 10 22 12 1 7 11 21 3 9 
12 13 8 1 3 18 20 6 11 21 12 
13 23 5 9 22 20 14 10 13 6 11 
14 15 23 18 20 22 6 4 16 14 10 
15 6 24 23 8 4 15 1 2 12 14 
16 18 15 24 23 3 22 14 5 4 17 
17 1 20 3 15 23 4 22 9 8 24 
18 20 13 14 4 17 23 15 18 2 16 
19 16 11 8 24 5 10 23 20 18 15 
20 11 7 5 6 24 1 8 23 22 18 
21 3 6 15 2 16 24 12 7 23 19 
22 2 12 13 18 7 16 24 _4 19 20 I 
23 7 4 19 16 15 12 2 24 11 21 
24 24 I 18 20 13 14 11 . 3110 1 1231 
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STRZELAJ"C 

DUBELTÓWKAMI 

FIRMY 

P A U L 
SCHOLBERG 

L I E G E 

Na IV Og61nopot. Zawodach P. W. P. Pionki, 1938 r. 
zdobyto I miejsce w klasie A (p. W. Ziegen
hirte) i I miejsce w kl. B (p. R. Feilł) 

Ha XIII NarodowJch Zawodach Strze'.ectwa Myśliwskiego 1938 r. 
zdobyto I miejsce w mistrzostwach War„ 
szawy, Mazowsza i Polski (p. W. ZiegenhirteJ 
zdobyto III miejsce w mistrzostwach War
szawy, Mazowsza i Polski (p. J. Kiszkurno) 

Na Międzynar. Zawodach w Luhaczowicach (Czechosłowacja) 
zdobyto I miejsce w mistrzostwie Świata 
zespołowo (Polska) , 

Na 4-ch zawodników zespołu TRZE C ff (pp. Kisz· 
kurno, Sztu~owski i Ziegenhil,'te) strzelało z du

beltówek Paul Scbolberg, Liege 

WYŁĄCZ NE PRZ EDS TA WICIE-LSTWO 
w Firmie 0ŁOWIEC'' Warszawa, Widok 22 

TELEF .:>N 504-93 
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ZAKŁADY ROLN.-PRZEM. ROMANA ŻUROWSKIEGO 
Składy własne w większych miastach 

DLA ZAMIEJSCOWYCH: 
wysyłka próbek i materiałów wprost 
i Leszczkowa, p. Les~~zków, woj ._ lwowskie 

SAMODZIAŁ NA PRZEPISOWY 
S T R Ó J Ł O W I E C K I P. Z. l. 
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POWSZECHNY ZAKŁAD 
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH 

ZALOtONY W 1803 r. 

jako instytucja, która nie zabiega o zyski, lecz 
służy wyłącznie dobru publicznemu 

zapewnia 
najtańszq kalkulację składek, 

solidną likwidację szkód, 
sprawną obsługę 

przy ubezpieczeniu 

od ognia, 
„ gradobicia, 
,, kradzieży z włamaniem, 
" odpowiedzialności cywilnei, 
" następstw wypadk6w, 
" auto-casco. 



UBEZPIECZENIA 
, 

PP. MYSLIWYCH 
od odpowiedzialności cywilnej, 

od. następstw nieszczęśliwych 
wypadków 

NAJKORZYSTNIEJ PRZEPROWADZA 

Powszechny Zakład 
Ubezpieczeń Wzajemnych 

• 
lnformacii udzielaiq i przyimuiq 

ubezpieczenia 
w Warszawie: Oddział Główny UMOWNYCH· 

UBEZPIECZEŃ - ul. Kopernika 
36/40 - tel. 341-70, 523-05 

na prowincji : Inspektoraty PZUW we wszystkich 

miastach wojewódzkich 
i powiatowych. 



r;. '\..:.;" 

WZOROWY ·STATUT KÓ~EK 
ŁOWIECH.ICll*) 

oprac·owany przez 

Wydział Wykonawczy ~olski~ito Związku 
Stowai:zysi.eń Łowieckic,h. 

~ STATUT . 

Stowarzysz-enia pod nazwą. . .„ . 
,; 

I. Nazwa, siedziba i teren .· działalności._ ·· 

Stowarz.yszenia pod nazwą . "· , • · •· „ 
§ 2. SieclJ:ibą i terenem działalnoś'Ci Stowarzy

szenia z · prawem dzierżawienia terenów łowiec
kich na obszarze całej Rzeczypospolitej . jest 

II. Zadania i · charakter prawny Kółka. ·· 

. ·§ 3. Kałko ma na celu ·szerzenie zasad · prawi-' 
dłowej gospodarki łowieckiej, przeslrzeganie pra
widłowych sposobów poloiwania. pó.dniesienie zwie-· 
rzostanu oraz współdziałanie z władzami w :. zwal
czaniu wykroczeń przeciwko obowic\zująćym pra-
wom łowieckim. · ·· 

§ 4. Dla osiągnięcia swoich celów Kółko z za
chowanfom obowiązujących praw i przepisów: 

a) zabiega o wyjednanie celo:wych · zafządzen 
. władz prawodawczych -i wykonawczych w zakre-
sie łowiectwa; · · 

*) Sprawdzono ·i omówiono z K,omisar)atem. 
Rządu m. st. Warszawy. · 
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b) utrzymuje i ptowadzi tereny łowieckie, ho
dując i ochraniając znajdującą się na nich zwie
rzynę, W1Spółdz1ała w zwalczaniu .kłusownictwa 
i ściganiu handlu zwierzyną w c·zasie zakazanym, 
popiera hodowlę psów myśliwski,ch i t. P·i 

ej popiera wydawnictwa, traktujące o łowiec
twie, prowadzi bibljotekę, muzeum łowieckie, 
urządza odczyty, bierze udział w wystawach ogól
no łowieckich, konkursach strzeleckich i t. p., wy
daje nagrody osobom, wya-óżniającym się w zakre
sie dz1aialności Kółka. 

§ 5. Kółko jest osobą praiwną, ma prawo naby
wania i zbywania majątków i zawierania wszel
kich umów. 
Kółko posiada pieczęć oraz używa odznaki 

(.znaczka) według wzorów, ustal.ony.ch przez Wal
ne Zgromadzenie. 

§ 6. Kółko nie może przyjmować na człąnków 
osób niestosujących się do zasaid etyki myśliwskiej. 

III. Prawa i obowiązki członków. 

§ 7. Czł.onkiem Kółka może zostać każdy oby
watel kraju lub cudzoziemiec, który jest człcmkiem 
Polskiego Zw. Łowieckiego, który ukończył lat 21 
i korzysta z p'I'aw obywatelskich i cywilnych i zo
stał przyjęty w poczet członków przez Zarząd 
(Walne Zgromadzenie) Kółka na podstawie pisem
nej deklaracji, podpi1sanej również przez' dwóch 
członków wprowadzających. 

§ 8. Członkowie Kółka dzielą się na członków 
honorowych i rzeczywistych. 

W1szyscy członkowie .otrzymują legitymacje Kół
ka i mają prawo nosić jego znaczek. 
Liczbę członków rzeczywistych ustala Walne 

Zgromadzenie. -
§ 9. Czł.onkowie rzeczy•wiści opłacają składkę. 

Nowowstępujący członkowie •Opłacają wpisow~ . 
.Wysokość składki i wpisowego ustala Walne Zgro· 
madzenie. 
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§ 10. Członków honorowych wybiera Walne 
Zgroma·dzenie na wniosek Zarządu za zasługi, po
łożone na polu łowiectwa. Członkowie honorowi 
nie opłacają wpisowego ani składek członkoiw
skich. 

§ 1 L Członkowie honorowi i rzeczywiści biorą 
udział we wszystkich ozynnościach Kółka, mają 
czyllille i bierne prawo wyborcze do wszystkich 
władz Kółka oraz mają prawo korzystania ze 
wszystkich urządzeń Kółka i dzerżawionych przez 
nie terenów łowieckich. 

§ 12. Członkowie Kółka winni 1Się stosować do 
postanowień niniej.szego statutu, oraz regulami
nów, uchwał i zarządzeń, wydanych p-rzez władze 
Kółka, a także O]łłacać w ustanowionych ter·mi
nach przypadające o.d nich składki i inne należ
ności, w wysok.ości ustalonej przez Walne Zgro
dzenie lub Zarząd Kółka, tracąc do cza·su ich 
uiszczenia prawo korzystania z terenów łowiec
kich Kółka. 

Członek, zamierzający wystąpić z Kółka, winien 
o zamiarze swoim zawiadomić p1semnie Zarząd co
najmniej na trzy miesiące przed upływem roku 
gospoda·rczego, pirzyc.zem ciąży na nim obowiązek 
opłacania składek do końca roku gospodarczego, 

§ 13. Skreślenie z listy członków następuje 
w wypadku: 

a) po,pełnienia czynów niehonorowych lub ka
ralnych, 

b) działania na szkodę Kółka, 
c) niesto.,sowania się do statutu, obowiązujących 

regulaminów i pr.zepisów, zasad etyki myśliwskiej, 
U·staw i zarządzeń władz w zakresie łowiectwa, 

d) zalegania w płaceniu składek za czas dłuższy 
niż • • . miesięcy, lub nieuregulowania należności 
w ciągu· miesiąca od wyznac·zoneg.o przez Zarząd 
terminu, 

e) dobrowolnego WY1Stąpienia z Kółka, zgłoszo· 
nego na piśmie we właściwym terminie. 
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Skreślenia ,uskutecznia Zarząd. Od uchwały Za· 
rządu służy odwołanie do Walnego Zg'l'omadzeoia. 
Do czasu zwołania Walnego ZgT.o.madzenia Zarząd 
może zawiesić członka w jego prawach. 

Członek skreślony z listy członków na podsta
wie uchwały Walnęgo Zgromadzenia, lub postano
wienia Zarządu Kółka, jak również występujący 
dobrowol.nie, winien uregulować wszystkie swoje 
należności, do których należy wliczyć i składkę za 
bieżący rok gospodarczy. 

IV. Władze Kółka. 

§, 14: Władzami Kółka są: 

a) Walne Zgr.omadzenie, 
h) Zarząd, 
c) Komisja Rewizyjna. 

V. Walne Zgromadzenie. 

§ 15. Walne Zgromadzenie członków Kółka sta
nowi jego najwyższą władzę, uprawnioną do decy
dowania o wszystkich tych sprawach, które nale
żą do zakresu działalności Kółka, a które przekra
czają kompetencję innych jego władz. 

Walne Zg,roma.dzenia bywają ziwyczajne i nad
zwyczajne, 
· § 16. Zwyczaine Walne Zgromadzenie zwołuje 
Zarząd corocznie nie później, niż w dniu 30 marca 
każdego roku dla przedstawienia sprawozdania za 
rok ubiegły i preliminarza dochodów oraz wydat
ków na a-ok następny, dokonania wyborów ustępu
i-ących władz i rozpatrzenia spraw, wymagających 
decyzji Walnego Zgromadzenia, zgodnie z .art. 20 
statutu, ._ 

§ 11. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwo
łuje Zarząd: a) z własnej inicjatywy, b) na żąda
·nie K~misji Rewi'zyjnej, c) na piśmienne żądanie 
jednej trzeciej c-zęści ogółu członków z podaniem 
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motywów tego żądania i 1Jroponowanel!o porząd
ku dziennego obrad. Żądanie to winno być wyko
nane w ciągu miesiąca od datv iego zdo3tenia. 

§ 18. O terminie i miejscu Walnego Zgromadze· 
nia Zarząd zawiadamia c.złonków pisemnie na dwa 
ty$1odnie przed zebraniem. 

Waline Zgromadzenie nalezycie zwołane jest 
prawomocne bez względu na ilość obecnych 
członków. 

Z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia soo
rządza sie orotokół, który podpisuje Przewodni
czący i Sekretal"z. 

§ 19. Uchwały Walnego Zgromad·zenia zapada
ją zwykłą większością itłosów, o ile statut niniej
szv nie przewiduje \\'.Yiątków. 

§ 20. Na Walnych Zgromadze.niacli członkowie 
l!fosują osobiście. Głosowanie w ·sprawach wvbo
ru do władz Kółka i wykre§lenia członków odby
wa się w spos6'b tajny, 

§ 21. Do atrybucji Walnego Zgromadzenia w 
szczeitólności należy: 

a) rozpatrzenie i zatwier·dzenie sprawozdania za 
rok ubiel!łv, oraz uchwalenie budżetu i udzielenie 
Zarządowi absolutorjum, 

hl wybór członków do władz Kółka, 
c) rozważanie · i zatWierdzenie opracowanych 

przez Zarząd regulaminów, 
d) ustalanie wysokości składek i wpisowego, 

oraz innvch opłat na .rzecz Kółka, lub jego straży 
łowieckiej, 

e) nabywanie i zbywanie :nieruchomości, 
f) zaciąganie pożyczek, 
g} postanowienia co do wykreślenia członków 

(§ 12 statutu), 
h) postanowienia w SP-'I'awie wszelkich wnio

sków Zarządu i członków Kółka, 
i} rozsfrzyganie odwołań od decyzji Zarządu, 
j) uchwalanie zmian niniefszego statutu, 

k) uchwalenie likwidacji Kółka. 
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VI. Zarzą"d. 

§ -22. Zarząd składa się z. Prezesa, Wiceprezesa, 
Sekretarza, Skarbnika i Lowczego, oraz dwóch za- • 
stępców, wvbięranych przez Walne Zgromadzenie 
na lat . . .. . . _ 
Ustępujący członkowie Zarządu mogą być wy· 

bierani ponownie. 
§ 23. Posiedzenia Zarządu _ są prawomocne, o ile 

w nich bierze udział większość członków, w tej 
liczbie Prezes, względnie Wiceprezes. Decyzje Za
rządu zapadają zwykłą większością głosów, obec
nych na posiedzeniu członków. Przy równej licz· 
bie głosów przeważa gfos Przewodniczącel!o. 

Wszystkie uchwały witlllly być wpisane do księgi 
protokółów i podpisane przez bior·ących udział 
w po1siedzeniu członków Zarządu. Członkowie Za· 
rzą.du, niezgadzający się ,z zapadłą uchwałą, mogą 
żądać zanisania •swego odrębnet!o 'Zdania. 

§ 24. Prezes -reprezentuje Kółko wobec władz 
i osób, czuwa nad ogólnym biegiem sipraw Kółka, 
przestrzeganiem statutu i regulaminó.w, wykona
niem· uchwał ·Walnego Zgromadzenia i Zarządu 
oraz zwołuje posiedzenia Zarządu. 

Wiceprezes za·stępuje· Prezesa. 
§ 25. Sekretarz prowadzi protokóły obrad Za

rządu, p-rzechowuje księgi protokółów Walnych 
Zgromadzeń i Zarządu, załatwia kores·oondencję, 
podpisuje wszelkie wysyłane przeż Kółko papie
ry i otrzymuje za swoim podpisem, lub osoby przez 
niego upoważnionei. wszelką korespondencję, ad
resowana na imię Kółka. 

§ 26. · Skarbnik prowadzi kasę i rachunkowość 
Kółka, ściąga wszelkie, przypadające ńa rzecz 
Kółka należności od członków i osób postron
nych, oraz Telluluje wszystkie riależności, przypa• 
dające od Kółka. Na posiedzeniach i zebraniach 
władz Kółka przedstawia ·stan kasy. · 

§ 27. Łowczy zawiaduje polowaniami i terena-
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mi łowieckiemi, je.st przełofonym sha!y łowiec
kiej Kółka, zabie~a o utrzymanie i "J)odniesienie 
zwierzostanu na tv.eh terenach, przestrze~a zacho
wania dyscypliny i etyki łowieckiei na polowa
niach oraz zachowania przez członków postano
wień regulaminów i uchwał władz Kółka w tym 
zakresie. 

§ 2R. Zarząd kie·ruie działalnością Kółka, zwo
łuie Walne Zgormadzenia, zarządza majątkiem 
Kółka, załat~a wszelkie nieporozumienia m1etlzy 
członkami Kółka, lub mied·zy członkami Kółka 
a członkami Zarządu, uskutecznia w imiP.niu Kół
ka wszelkie czynności prawne. wykreśla człon
ków, zaleltaiących w opłacie składek, oraz zawie
sza członków ·stosownie do § 12 niniejsze$!o .sta
tutu. 

Zarzą.d wyznacza ·delegatów na wszelkie zjazdy 
łowieckie. 

Wszelkie pisma i dokumenty, wychodzace od 
Kółka, muszą być zaopatrzone w podpisy Prezesa 
i Sekretairza, lub ich zastępców. 

VIl. KomisJa Rewłżyina. 

§ 29. Walne Zi;!romadzenie przez laine ~ło~owa
nie wyb;era trzech członków i dwóch .za\C:łępców 
Komisji Rewizyinei z pośród członków Kółka nie
należących do Zarządu. 

§ 30. Komisja Rewizvina jest ob.owiązana przy
naimniei raz na rok dokonać sorawdzertia ksiąg 
i kasy Kółka. W tvm celu Komi·sia Rewi?.vina ma 
nrawo wj!]adu w każtlvm czasie we wszelkie akty, 
księt!i i dokumenty Kółka. 1sprawdzania kasy i i-n
wentarza, oraz żądać od Za-rządu lub poi;zczegól
nych ie~o Członków ·dostarczenia wszelkich po
trzebnych danvch i wyiaśnień. Zestawiony przez 
Zarzad bilans Komh~ia Rewizvina ·sprawdza i za
opatruie w odoowiednie wnio~ki. Przynajrnniei raz 
na rok Komisja Rewi.zyjna dokłaidnie sprawdza cały 



łtan · mająlku Kółka i składa o wynikacli re:w1z11 
swoje sprawozdanie oraz wnioski dorocznemu 
Walnemu Zgromadzeniu. 

VIIl. Zmiana statutu i likwidacja Kółka. 

§ 31. W razie potrzeby dokonania zmiany sta
tutu Zarząd, · po ·opracowaniu projektu, przedsta
wia go do .zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu, 
które zmiany uchwala większością . . . . głosów. 

§ 32. Likwidacja Kółka nastąpić może na mocy 
uchwały Walnego Zgromadzenia większością . , . 
~łosów. W razie likwidacji ostatnie Walne Zgro
madzenie rozporządza majątkiem Kółka. 

KAPISZONY TYPU GEVELOf:. 
produkcli firmy 

LIGNOZA S. A. 
' . 

. · W ~KAT 0 W ICA C H 

za~tosowan'o pr;y a'municji my.śliwski~j na ogóln~pol
skich zawodach w strzelaniu do rzutków, odbytych 

dnia 5 i 6 czerwca 1938 r. w Warszawie. 

, . Przeszło 
20,000 strzał6w bez niewypału I zaclqgu 

Używajcie tylko polskich kapiszonów łvpu Gevelot 
i prochu dymnego myśliwskiego firmy 

LIGNOZA S. A. KATOWICE, DWORCOWA 13, 
telefon 339·81 
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NORMY PODATKU OD WYKO
NYWANIA POLOWANIA 
Ustawa z dnia 11 sierpnia 1923 ·roku, 

(Dz. Ust. 94, poz. 747). 

Art. 19. Podatki od prawa polowani~. 

1. Od wykonywania prawa polowania na 
mocy prawa własności gruntu, dzierżawy prawa 
polowania lub innego tytułu prawnego wolno gmi
nom wiejskim i miejskim pobierać podatek komu
nalny; w b. dzielnicy pruskiej mogą powiatowe 
związki komunalne pobierać taki podatek od pra
wa polowania, wykonywanego na ob-szarze dwor
skim. 

2. Najwyższe normy podatku określi dla po
szczególnych stref Państwa Minister Spraw We
wnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
i Ministre::n Rolnictwa i Dóbr Państwowych. 

3. Rozporządzenie wykonawcze może uza
leżnić wykonywanie prawa polowania od wykaza
nia zapłaty podatku. 

Z dnia 18 m~rca 1924 r. (Dz, Ust. 31/24, ·poz. 317). 

Par. 13. Do art. 19 Ustawy. 

Najwyższe normy podatku ustala się w!łdług 
poniżej oznaczonych stref na rok 1924 w następu-
jący sposób: ' 

l-1Sza strefa obejmuje: województwo Poznań· 
skie, powiaty; nie-szaw.ski i włocław.ski wojewódz
twa War.szaw&kiego, oraz powiaty: kolski koniń· 
ski, sieradzki i turecki województwa Łódzkiego. 

\.,, Il-ga strefa obejmuje: województwo Pomor
skie, wo1ewództwo Kieleckie, województwo War
szawskie be'z powiatów wydzielonych do strefy 
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I-ej, WIYfewództwo Łódzkie bez powiatów zaliczo· 
nych do strefy I-e·j, oraz powiaty: garwoliński, so• 
katowski i węgrowski województwa Lullelskiego 
i województwo Krakowskie bez powiatów wydzie· 
lonych do strefy IV-ej. 

111-cia strefa obeJmuje: województwo Biało
stockie bez powiatów wydzielonyc_h do strefy 
IV-ej, województwo Lwowskie bez pawiatów włą
czonych do strefy IV-ej, oraz województwo Lu}l.eł
tkie bez powiatów zaliczonych do strefy II-ej. 

IV-a strefa obejmuje: ziemię Wileńską, woje· 
wództwo Nowogródzkie, Poleskie, Wołyńskie, Sta
nisławowskie, Tarnopolskie, powiaty: augustow
ski, grodzieński i suwalski województwa Biało
stockiego, powiaty gorlicki, grybowski, nowo~.ar
ski, nowosądecki i tywiecki województwa Kra
kowskiego i powiaty: krośniański, liski, sanocki 
i atarosamborski województwa Lwowskie)!<>. 

MAKSYMALNA WYSOKOśC NORM PODATKU. 

Rozp. Min. Spr. Wewn. (Dz. Ust. 78/24, poz. 759) 
ustala poza obszarem gmin miejskich: 

w I strefie do 20 gr. z 1 ha. 
w II li li 10 " " 1 ha. 
w III " " 5 

" 11 1 ha. 
w IV " ff 1/A " 

„ 1 ha. 

Za wykonywanie prawa poolwania w rozumie
niu art. 19 Ustawy uważa się polowanie na zwie
rzynę łowną przez właściciela gruntu lub nabyw
cę prawa polowania (dzierżawcę, użytkownika 
i t. p.). 

Od podatku wolm są posiadacze prawa polo
wania zupełnie niewykonywający tego prawa. 

Celem umożliwienia związkom komunalnym 
opodatk_owania dzierżawców prawa polowania w 
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lasacli państwowych, winny zarządy okręgowe la
sów państwowych natychmiast po wypuszczeniu 
w dzierżawę terenów pol1owania zawiadoJI'lić za
rządy odno§nych gmin o oddaniu w dzierżawę tere
nów do polowania, ze wskazaniem czasu dzier
żawy, osoby otrzymującej dzierżawę, oraz wielko
ści terenu łowieckiego, wypuszczo;e~o w dzierżawę 
w danej gminie. Podatek komunalny 1od wyko
nywania prawa polowania w lasach państwowych 
na obszarze b. dzielnicy pruskiej może być pobie
rany pod postacią dodatku nieprzekraczającego 
100 proc. taksy rządowej, pobieranej przez pań
stwową administrację leśną od ubitych sztuk zwie
rzynv: pobór tego podatku uskutecznia państwowa 
administrac!a leśna łącznie z poborem taksy. 

Wykonanie prawa polowania uzależnia się od 
wykazania zapłaty podatku. 

OKóLNIK 
PANA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

w sprawie podatku komunalnego od wykonywania 

prawa polowania. 
W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych Nr. 35 z dnia 10 grudnia 1936 ~' 
poz. 245 ukazał się okólnik Pana Ministra S. W. 
Nr. 90 z dnia 9 grudnia 1936 r. „o gospodarce fi
nansowo - 'l?udżetowej i ustaleniu preliminarzy 
budżetowych związków samorządowych na r·ok 
1937/38", skierowany do P1anów Wojewodów 
(z wyjątkiem śląskiego), Starostów Krajowych w 
Poznaniu i Toruniu, Przewodniczących Wydziałów 
Powiafowych i Pirezy,dentów miast. 

W okólniku tym, między fonemi, w punkcie 23 
powie.dziano; -

1„23. Maksymalne normy p·odatku komunalnego 
od prawa polowania, tZamieszczone w § 94 rozpo
rzf\,dlzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
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23 listopada. 19'32 r. (Dz. U. R. P. Nr. 113, poz. 
937), ustalone zostały przed 12 laty. (rozporządze
niem Min. Spraw Wewn. z dnia 4.VIII.1924 r. Dz. 
U. R. P Nr. '78i poz. 759), gdy czynsze za dzierża
wę terenów łowieckich, wartość tych terenów 
i ceny zwierzyny łownej były znacznie wyższe, 
niz obecnie. 

Omawiane normy podatku od p.rawa polowania 
nie odpowiadają zatem obecnym warunkom eko
nomicznym i nadal nie powinny być w całości wy
korzystywane. Z tych względów wskazane jest, 
by wydzi.ały powiatowe, bądź przy zatwierdzaniu 
nowych statutów podatku komunalnef!o od prawa 
polowania, bądź przy sposobności zatwierdzania 
budżetów, zastrzegały obniżenie stawek wymie
nionego podatku do takiego poziomu aby podatek 
ten nie przekracz,ał w strefie I - 10 gr. na ha, w 
strefie Il - 5 .gr. na ha i rw siill"efie III - 2 gir. na 
ha, oraz w strefie IV - dotychozasowej stawki 
1/8 gr, na ha". 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Myśliwi, 

- zapisuicie się do 

·Po.I skieg o Z w iqzku 

Łowieckiego 

llllllllHlllllllllllltllllllllllHllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUI 
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STATUT WZOROWY SPóŁKI ~OWIECKIE.J. 

Rozp. Min. Roln. z tU.28 r. (Dz. UsJ. Nr. 18 p. 161) 

§ 1. 

. Spółka łowiecJca „ nosi nazwę: „Spółka: - ło· 
w1ecka w .• , ••• , • 

§ 2. 

Siedziba spółki mieści si~ w .• • • • • • · 

§ 3. 

Celem spółki łowieckiej j.est zarządzanie ob
wodem ło,wieckim wspólnym, położonym w ,woje
wództwie ....•• , • , powiecie , ••• , gmi· 
nie (gminach) .• , • , , •. , o ogólnym obszarze 
, •....... ha. 

- -§ 4. 
- ·' 

Członkami spółki łowieckiej są właś_ciciele 
gruntów, t_worzących wspólny_ obwód !owiei;ki~ ' 

§ 5. ' 

Władzami spółki są: walne zebran~e -czfonkó:~ 
spółki _ oraz zarząd spółki. - · 

§ 6. 
- Walne żebranie członków spółk·i· ?wót~fe · -z~~ 

rząd spółki przynajmniej raz _do roku ora-~ na kąż
de żądanie członków spółki, przedstawia-jąc;y;9h 
w spółce copajmniej trzecią częś.ć ogólnej_ H<;_z_by 
głos,ów, w ciągu_ 2 tygodni nd dąty ot,rzym(;lnia., t~~- . 

- kie-aQ żą4ania. 
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Pierwsze walne Zt;obranie członków spółki rz:wo· 
łuje zarząd .~miny lub członek .spółki, upowaiżnio
ny do ,tego przez .zarząd gminy. 

Jeżeli obwód ł·owiecki obejmuje grunty, znaj
dujące się w granicach nie jednej gimiiny, walne 
zebranie zwo·łuje (w.zg,lędnie do zwolama go upo, 
ważniaJ - 1Zairząd tej gminy, w której grnnicach 
znajduje się największa C1Zęść ohjętych 01bwodem 
łowiec.kim członków. · 

§ 7. 
Do za.kresu działania walne20 zebrania c.złon

ków s.półki należy: 
1. wybór zarządu, 
2. pow.zięcie uchwały ,o przeznac.zeniu 

docho.du na cele ochrony ł·owiectwa 
ne szczególne cele, 

3. powzięcie uchwały o iZ>niesieniu 
i ro:zwią7:aniu spółki ło·wieakiej. 

§ 8. 

części 
lub in-

01bwodu 

Każdemu członkowi spółki łowieckiej służy 
prawo głos.owania według 111astępu~ących za.sad: 
posiadaczowi gruntu o oibszairze do dwu hektarów 
służy jeden .głos, przyc.zem każde dalsze pełne dwa 
hektary posiadanego gruntu dają praiwo do jed.ne-
20 ł!łosu więcej, jednak •W ten spo1sób, iż jedna 
osoba nie może posiadać głosów, więcej, n~ż o je
den mniej od pro.zosbłej liczby głosó.w. 

§ 9. 

O .zwołaniu walneg·o zebrania człookowie spół
ki winni być ,zawia.domieni pr1Zez .o.gfosze.nie, 
wywieszone w siedzibie s.półki w miej.scu, pir.ze1Zna
czonem do publikacji urzędowych, conajmniej na 
cz,ternaiście dni pr.zed te:rminem zebrania lub iprze~ 

. imienne .zaipiro.szenie, doręc~o111e co.najmniej na dwa 
dni pr&ed terminem rzebrania. Jeżeli w skład spół-
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ki wchodzą mieszkańcy dwu lub więcej gmin (wsi), 
ogołszenie winno być wywieszone w każdej z tych 
gmin (wsi~~ 

§ 10. 

W okresie robót polnych termin walnego ze· 
brania może być wyznaczony jedynie na dzieó 
świąteczny. 

§ 11. 

Członkowie spółki łqwieckiej mogą brać 
udział w walnem zebraniu osobiście lub przez peł
nomocników. 

Pełnomocnictwa winny być zaświadczone przez 
zarząd gminy. 

Walne zebranie jest prawomocne przy takiej 
liczbie uprawnionych do głosowania, któraby 
przedstawiała przynajmniej połowę ogólnej liczby 
głosów. . 

W razie, jeżeli zebranie nie dojdzie w pierw· 
szym terminie do skutku z powodu nieobecności 
wymagalnej liczby aprawnionych do głosowania, 
należy je zwołać powtórnie w cią.gu ·dni ośmiu. 

Walne zebranie, zwołane w drugim terminie, 
jesl prawomocne bez względuna ilość obecnych. 

§ 12. 

Uchwały walnego zebrania członków spółki 
zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem 
uchwał o przeznaczeniu .dochodu na cele inne, niż 
ochrony łowiectwa (a w szczególności utrzymania 
straży łowieckiej oraz hodowlanej), które to 
uchwały wymagają zgody wszystkich członków 
spółki. 

§ 13. 

Gł oso-w anie na wa lnem zebraniu odbywa się 
lub pisemnie - zal-eżnie od uchwały walnego 
zebrania - z wyjątkiem głosowania przy wybo
rach członków zarządu, które odbywa się w miarę 
możności pisemnie. 
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§ 14. 

Walne zebranie spółki wybiera na przeciąg lat 
sześciu zpośród członków spółki trzech członków 
zarządu i dwu zastępców. 

Wybory odbywają się przez głosowanie pisem· 
nje w następujący spo,sób: 

Każdy głosujący oddaje kartkę z wypisanemi 
imionami i nazwiskami wybieranych pięciu osób. 
Kartka winna zawierać na odwrotnej stronie imię 
i nazwisko głosującego, oraz liczbę posiadanych 
przezeń głosów. 

Niepiśmienni podają do protokółu nazwiska 
w_ybieranych osób. Za wybrane uważać należy pięć 
osób, które otrzymały największą liczbę głosów. 

J:rzy pierwsze pod względem kolejności ilości gło
sów wybrane są na członków zarządu, dwie na
stępne - na zastępców. 

Głosy oddane na osoby, niebędące członkami 
spółki łowieckiej, są nieważne. 

§ 15. 

O przeprowadzeniu wyborów spisuje się pro
tokół. Wynik wyborów ogłasza się przed zam
knięciem walnego zebrania. Przeciwko ważności 
wyborów można w ciągu dni siedmiu wnieść sprze
ciw do zarządu gminy, który obowiązany jest sprze
ciw wraz z oryginałem protokółu wyborów, listy 
wyborców oraz ogłoszenia o wyboraPb przedsta· 
wić niezwłocznie staroście. 

§ 16. 

Zarzl\a spółki łowieckiej składa się z trzech 
członków, którzy z pośród siebie wybierają prze· 
wodniczącego. 

Do zakresu działania zarządu spółki łowieckiej 
należy: ) 

U.2 

1. zarządzanie ws..,ólnym_ obwodem łowieckim 
spółki, 



2. zawierante umów o wydzierżawtenłe polo-
wania, ~ 

3. przedstawiciel~~wo spółki wobec władz 
i osób trzecich, 

4. prowadzenie wykazu doch·odu i wydatków 
i rozdział zysków między członków spółki, 

5. przygotowanie wniosku na walne zebranie 
w sprawie przeznaczenia części dochodu n'a 
cele hodowlane i ochrony łowiectwa.. 

6. zwoływanie walnego zebrania, 
7. prowadzenie wykazu członków spółki. 

§ 17 . 

. W raz.ie ubycia członka zarządu spółki na je
fo miejsce wchodzi zastępca, a w razie wyczerpa
nia liczby zastępców należy przeprowadzić w cią
gu dni trzydziestu uzupełniające wybory brakują· 
cej liczby członków zarządu i ich zastępców. 

§ 18. 

Zarząd spółki łowieckiej pełni swe czynności 
honorowo, nie · pobierając za to żadnego wynagro-
dzeniL ~ 

§ 19. 

Zarząd spółki obowiązany jest prowadzić wy
kaz członków spółki według następującego wzoru: 

Udział 't 
Imię i nazwisko Obszar Ilość wdocho-

gruntu głosów dzie 
spółki 

··---··--···-··-··l······-·-········1-„„ .. -„„ ... „.,.~„ .. „„.-.. 
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A 26. 
1'ocł16d spółki w całości - wzglęc1nh! J)ó po

trąceniu sum uchwalonych przez walne zebranie 
na różne cele - rozdziela zarząd spółki na pod
stawie ustalonego udziału poszczególnych człon
ków spółki. 

Udział poszczególnego członka .spółki ohlicza 
się na podstawie stosunku„obszaru gruntów, stano
wiących jego własność, do wszystkich ~runtów, 
stanowiących wspólny obwód łowiecki. 

§ 21. 

Spółka łowiecka rozwiązuje się jednocze§nie 
ze zniesieniem obwodu łowieckiego: 

1. przez upływ czasu, na jaki została utwo
rzona, jeśli ostatnie zebranie nie powzięło 
uchwały o dalszem trwaniu spółki, 

2. na mocy uchwały walnego zebrania spółki 
po upływie conajmniej sześciu lat od utwo
rzenia spólki, 

3. na skutek decyzji starosty o -zniesieniu ob
wodu łowieckiego. 

§ 22. 

_ W razie rozwiązania spółki ewentualny, ma· 
jątek spółki ulega likwidacji, a dochód uzyskany 
z -likwidacji - podziałowi między -członków spół· 
ki na p-odstawie ustalonego udziału poszcze~ólnych 
członków w dod1odzie spółki. . , 
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WZÓR UMóWY 
NA DZIERŻAWĘ PRĄWA POLOWĄNIA, -

Wobec licznych zapytań, kierowanych do P.ól~kie~ 
go Związku Łowieckiego, w sprawie zawieran1ia 
umów na dzierżaufę prawa polowania, podajemy 
opracowany przeż członka Zarządu P. Z. , Ł., p. Jó
zefa Skrzypka, wzór umowy na dzierżawę prawa 
polowania, zaopatrzpny uwagami i instruk"C:ją do 
lejże. 

Redakcja. 

UMOWA 

na dzierżaiwę praiwa 1P10fowa.nia w obwodzie fo
wsi 

wieckim w.spó•Lnym osady . ..... ; . 
kolonji 

położonej w gminie ..... pow ..•.•. woj .. 
Pomiędzy Zarządem Spółki łowieckiej w . . 

działającym na mocy statutu, zatwierdzonego przez 
Starostwo powiatowe w ....... za Nr .• , .. ·, 
z dnia •...• 193 r., a p ....... , zamieszkałym 
w ...... przy ul. ..... , działającym na rzecz 
i w imieniu własnem ·- Kółka Łowieckiego, zawar
ta została niniejsza umowa na warunkach następu
jących: 

§ 1. Zarząd Spółki łowieckiej oddaje, a p ..... 
. . . . . . • • przyjmuie dzierżawę polowania w ob
wodzie łowieckim wspólnym, składającym się z 
gruntów wszystkich poszczególnych właścicieli i te-
renów gromadzkich wsi - os(.ł.dy - kolonji .... . 
ogólnej nieprzerwanej powier:Jchni ca ....... . 
hektarów. . 

§ 2. Termin dzierżawny ustalony zostaje na okres 
nie krótszy od przewidzianego prawem łowieckim 
z dnia 3.XIl.1927 r., t. j. na lat ....•.. poczy-
nając od dnia ........ 193 r. do dnia .• 
194 r. 



§ j, Czynsz ciziedawny zgodzony zostaje w l:wo· 
cie . . , . . . . wyraźnie złotych . . . . . . rocznie, 
płatnej zdołu. - zgóry - corocznie do rąk Zarzą
du Spółki łowieckiej wsi .•..•.... lub za po
średnictwem Zarządu Gminy . • . . . . . . . • 

§ 4. Dzierżawca obowiązany jest wykonywać po
fowa~ie i gospodarkę łowiecką zgodnie z przepi
sami Rozporządzenia Pana Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dn. 3.XII.1927 r. o prawie łowieckiem 
(Dz. Ustaw Nr. 110, poz. 934). 

§ 5. Zarząd Spółki łowieckiej obowiązany jest 
współdziałać z dzierżawcą w zwalczaniu wszelkich 
wykroczeń łowieckich i stać na straży praw dzier·· 
żawcy, nabytych na mocy niniejszej umowy. 

§ 6. Opłatę stemplową od niniejszej umowy i za
płatę podatków komunalnych od prawa wykonywa
nia ipo1lowania 01boiwiązUjj e się uiszczać . . . . . . . 

Wieś 

Osada .. 
Kolon ja 

Dzierżawca: 
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Zar.ząid Sjpół!ki Łowieckiej 

w~ ' .. 

Przewodniczący: 

Członkowie: 



TERENY 
ŁOWIECKIE 
WYDZIERŻAWIAJĄ 

o r a z 
· odstrzał poszczególnych gatunków zwie-

rzyny, jak również żywq zwierzynę dla 

odświeżenia krwi i dalszej hodowli 

SPRZEDAJĄ 

towarzystwom łowieckim i pojedyńczym 
myśliwym Dyr e k c je La s ó w Pa ń· 

st w owych. 

Informacyj udzielają Dyrekcje Okręgów Lasów Państwowych 

. Białowieskiego w Białowieży - Białowieża. 
Lwowskiego we Lwowie - ul. Chorążczyzny 17. 
Wołyńskiego w Łucku - ul. Poniatowskiego 3. 
Poznańskiego w Poznaniu - ul. Stolarska 

. (Hotel Polonia). 
Radomskiego w Radomiu - ul. Żeromskiego 53. 
Siedleckiego w Siedlcach - ul. Poniatowskiego 2. 
Pomorskiego w Toruniu - ul. Mickiewicza 9. 
Warszawskiego w Warszawie- ul. Wawelsk'a 54. 
Wileńskiego w Wilnie - ul. Wielka 66. 

oraz Dyrekcja Naczelna Lasów 
Państwowych w Warszawie I 

ulica Wawelska 52154. 
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C. Lisowski. 

CZYSZCZENIE BRONI śRUTOWEJ 
POWINNO ODBYW Ać SIĘ NATYCHMIAST 

PO STRZELANIU W SPOSóB NASTĘPUJĄCY: 

1) przepchnąć przez lufę kulkę, zwiniętą z su
chych · pakuł-lub waty, która musi szczelnie przejść, 
aby -usunąć pozostałości po prochu; 

2) nawinąć na metalowy koniec stempla pakuły, 
umoczyć w specjalnym smarze i czyścić lufę od 
brzega do brzega, zwracając specjalną uwagę na 
końce luf, t. j. przy komorze i pod czokiem; 

3) po dokładnem oczyszczeniu zmienić pakuły 
i wytrzeć lufy na sucho; 

4) jeżeli tak dokonane oczyszczenie nie wystar
czy, należy użyć sztywnej szczoteczki szczecino
wej, zmoczonej w smarze; 

5) w ostatecznym razie - użyć szczotki z drutu 
brenzowego, również zmoczonej w smarze; 

6) o ile lufy są zupełnie czyste, należy kawałek 
waty, zmoczonej w smarze, przepchnąć przez lufy 
i, jeżeli wata nie zmieni koloru, t. j. nie będzie na 
niej śladów brudu, niożna tak nasmarowaną broń 
pozostawić; 

7) niezależnie od powyższego, na drugi, lub 
trzeci dzień trzeba zajrzeć do luf, czy nie wystą~ 
piły plamy, co zdarza się bardzo często; wtedy 
należy czyścić nanowo, bardziej starannie, gdyż 
zwykle z najmniejszej plamki rdzewienie rozcho-
dzi się po całej lufie -

Specjalny smar Polistol należy używać wyłącz
nie do czyszczenia i konserwowania luf wewnątrz. 

Do czyszczenia i smarowania zamków należy 
używać specjalnej oliwy kostnej. 
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DOBRY MYŚLIWY DBA' . O BROŃ 
Oliwa i smar do rzyszczenia 

broni 

P ·OL IS TOL 
Długoletnie doświad
czenie laboratoryjne, dążą
cedostworzeniakrajowej oli
wy i smar u do czyszczenia 
broni,równo:r:zędnej z prepa
ratami światowej doskonało-

, ści stawia ,,POLISTOL" 
na pierwszem miejscu 
w opinji polskich my
śliwych i rusznikarzy. 

Uiywajcłe _wyłącz:11ie Polistolu. 

P R Z E M. H A N D L. Z A K Ł. C H E M. 
LUDWIK SPIESS I SYN S. A. 
WARSZAWA, DANIŁOWICZOWSKA 16. 

Do nabycia we wszystkich 
składach broni. 
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. I WYTWÓRNIA 

KOLB DO BRONI MYSLIWSKIEJ 
{ŚRUTOWEJ I KULOWEJ) , 

BRONISŁAWA KULINSKIEGO 
w Warszawie, ul. Smulikowskiego 11. Tel. 6.77-03 
wytwarza indywidualne kolby oraz przepro· 

wadza korektury {sposobem naginania specjal

nymi aparatami) gotowych przykładów bro

niowych w najbardziej szerokim zakresie, 

w zależności od budowy ciała. i nawyknień 

słrzelaJqcego. Idealne kopy (przyramlenia) 

korkowe własnego pomysłu. 
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Feliks Rożyński 

WSKAZÓWKI HODOWLANE 
STYCZE~. 

Miesiąc styczeń bywa przeważnie okresem kry
tycznym zarówno dla zwierzyny drobnej, jak i gru
bej, w tym bowiem okresie ziemia jest zazwyczaj 
spowita w grube warstwy śniegu, utrudniające 
zwierzynie swobodne ruchy i wyszukiwanie poży
wienia, a pozatem zwierzyna cierpi od dokuczliwych 
w tym miesiącu mrozów i przejmujących wiatrów. 

Zadaniem przeto, a nawet obowiązkiem jest 
każdego myśliwego, właściciela, czy dz~erżawcy 
terenów myśliwskich rozciągnąć nad zwierzosta
nem szczególną w tym miesiącu opiekę. Zwierzynie 
pl-Owej zapewnić należy w lesie bezwzględny spo
kój - a natomiast zadawać jej przygotowaną na 
ten cel paszę, jak suszone łodygi bulw, wiązki su
szonych liścii dębu, osiki, topoli kanadyjskiej, 
buku, bzu jeleniego, kruszyny, lipy i t. p., O'l"az ko
niczynę, seradelę, siano pieirwszego sprzętu {pier
wszego pokosu), snopki niemłóconego owsa, głąby 
kapuściane, ziemniaki, marchew, buraki, żołędzie, 
buczynę, ja~muż, a także owoce kasztanowca, któ
re po przemarznięciu tracą gorycz i chętnie · przyj
mowane są przez jelenie, daniele i sarny, oraz 
przez dziki. · 

O ile niema w lesie przygotowanych jaseł (sta
łych lub przenośnych paśników), należy wiązki 
łodyg bulwowych i paszy liścianej z drzew 
umieszczać na wbitych pionowo w ziemię, gład
kich kołkach, górą nieco zaostrzonych, aby wiązki 
łatwiej było nadziewać, a snopeczki koniczyny, 
siana i owsa na kołkach z Pail'U sękami u góry, 
które wstrzymywać będą snopeczki od zsuwania 
się na ziemię. 
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Zakładać pasz.ę należy w miejscach otwartych 
t. j. nieścieśnionych gąszczami, zdała od dróg ko
munikacyjnych i obcych granic, wybierając nadto 
ustronne halizny, by w czasie odwilży -nie kapało 
z drzew na założoną paszę. 

Ziemniaki, marchew, buraki, żołędzie i buczy
nę można zakładać wokoło miejsc z powyższą pa
szą suchą, na odgarniętej ze śniegu i równo udep
tanej ziemi, zsypując je na małe kupki, okrywa
ne potem liśćmi, mchem, d.robnemi gałązkami lub 
małemi wieńcami słomy albo siana. Owoce kasz
tanowca mogą leżeć na kupkach bez specjalnego 
ok-rycia, by je mróz przejął, przez co stają się 
dla zwierzyny smaczniejsze. 

Gdzie niema pł"zygotowanej paszy, o której 
była wyżej mowa, można zwierzynie dopomóc wy
datnie w odżywianiu się i przetrzvmaniu ciężkiel!o 
dla niej okresu zimy przez ścinanie starych i mło
dych. mało wartościowych osik, brzóz, lip, często 
spotykanych w lasach dzikich grusz i jabłoni, ja
rzębiny, wierzb, wiązów, wreszcie karłowatych, 
mało wartościowych dąbków i t. p., ktMych korę 
i młode pędy chętnie obgryzają jelenie, daniele, 
sairnv i zające. 

W wielu· okolicach, a szczególnie na Polesiu 
i Wołyniu, występuje na brzozach i top·olach bar
dzo wiele jemioły (Viscum album L.}, któi-a sta
nowi ulubiony żer dla sarn i zajęcy. Gałęzie, ob
cięte _wraz z jemiołą i rozłożone w lasach, w miej
scach o_dpowiednich, dostarczą zwierzynie wybo
rowej i zdrowej paszy, regulującej trawienie. 
- O ile ziemię okrywa śnieg głębóki i utworzyła 
się na nim skorupa lodowa, kalecząca zwierzynie 
bieg.i i rac.ice, należy pługami, radłami lub specjal
nie przYTządzonemi trójkątnemi włókami, przeory
wać zwierzynie ścieżki na głównyclt jej przej
ściach. Nadewszystko ścieżki takie zrobić należy 
od miejsc jej stałych ostoi, w kierunku jaseł i in
nych miejsc z założoną paszą. 

Przez przeorywanię takie odkrywa s-ię· też dla 
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zwierzyny wiele roślin, którem.i się ona żywi, jak 
wrzos, czarne jagody i t. p. 

Należy mieć stale na uwadze, że przez zakła
danie dla zwierzyny paszy w tej, czy innej for
mie, nietylko zabezpieczamy ją ·od głodu, ale za
razem zapobiegamy wychodzeniu jej, lub nawet 
emig•rowaniu na cudze tereny ?: leps·z<>mi dla nfoi 
warunkami bytu; a pozatem odzwyczajamy ją do 
pewnego stopnia od wyrządzania szkód przez 
ogryzanie drzew w kulturach i młodych zagaj
nikach. 

Na wodopojach zamrurzniętych należy co
dziennie wieczorem odświeżać przeręble. 

Równolegle z ·zakładaniem paszy trzeba też pa
miętać o tropieniu i energicznem tęn1•miu wc:z<>l
kiego rodzaju drapieżników, jak wilków, lisów 
i kun. 

W styczniu rozpoczyna się cieczka wilków, 
w której czasie zbierają się one w większe stada 
i wyrządzają w zwierzostanie prawdziwe spusto
szenie, I I 11' r 

Oprócz tropienia i urządzania naganek z fla
drami, dobre wyniki daje polowanie z zasadzki 
przy założonei padlinie. W tym celu wybiera się 
w ścianie wiekszej halizny lub polanki rozgałęzio
ne drzewo iglaste i na niem buduje się z okrągla
ków rusztowanie, rodzaj ambony, na wysokości 
około 4 do 5 metirów, obszerne na jedną lub dwie 
osoby. Następnie na haliźnie lub polance, w odle
głości 30 - 40 kroków od rusztowania, zakłada 
sie padlinę z jednego lub dwóch k0ni. Pocz 0 m 
objeżdżając bosemi saneczkami perjodycznie, zda
ła, wokoło padliny i rusztowania, obserwować na
leży, czv wilki były już u padliny i napoczęły ją. 
O ile ich do tego nie zmusza nadzwyczajny głód, 
to przeważnie odWiiedzaią padlinę parokrotnie 
w odstępach 3 - 4 dni, obchodząc ją wokoło naj
pierw w dalszej, a później w blńżs·zej odległości, 
obs.erwując, czy niemą tam częg,o podejrzanego, np. 
jakiej zasadzki. Dopiero za trzecim lub czwartym 
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razem, o Ile nie zauważą nic podejrzanego, o§mie
lają się przystąpić do uczty. Nie należy im w tem 
przes,zkadzać, a trzeba pozwolić na s.poko·jne od
wiedzanie paidHny w dalszym ciągu, p!"ze<Z co 
nabiorą Wtięcei zaufania do otoczenia i będą 
mniej podejrzliwe i ostrożne. Gdy pozostaną 
już tylko res,ztki z padliny, należy bezpośre·d
nio obok założyć nową, a g,dy wiliki i tę jut 
napoczną, na1.S1taje stos,owna chwila do roz
poczęcia w noce księżycowe zasa.dzek na r •UB1z
towaniu. Na zasa.dz'ki takie nie należy uczęs·z
czać pies.za, lecz saneczkami i wprost z sa
neczek wstę.pować na <lrabi.nkę, prowadzącą 
na rusztowanie. Do przynęt takich ściągają też 
i lisy, na które urządza się takie same zasadzki, 
jak opisane wyżej. O ile lisom damy możność przez 
cza..s dłui.szy podchodzić do tych przynęt, to nie
rzadko się zdarzy, że przez jedną noc księżycową 
można mieć na rozkładzie 3 i 4 lisy, jak to piszą
cemu niniejsze, parokrotnie się zdarzyło. Gdzie 
są dziki, można i tych doczekać się przy przynę
cie, chętnie bowiem ściągają do padliny. Dlatego 
wskazanem jest mieć z sobą i broń kulową. 

Ważnemi czynnikami przy 'tern polowaniu są: 
wytrwałość i zimna krew. - Nie należy nigdy 
schodzić z rusztowania dla podjęcia ubitej sztuki, 
czy to będzie wilk czy lis, gdyż przez to popsuć 
sobie można całe dalsze polowanie. Ubite sztuki 
podnosić dopiero z sanek, gdy te ~ oznaczon'ej go
dzinie przybędą po myśliwego. ślady, gdzie ubita 
sztuka leżała, należy za pomocą gałęzi zagarnąć 
śniegiem. 

· Gdzie przebywają w lasach puszczone na 
„dziko" bażanty, niezbędne jest zrobienie dla nich 
budek przechodnich t. j. z dwiema tylko przeciw
ległemi ściankami z kołków, wbitych w ziemię, 
z położonym na ~ich daszkiem, do zasyp·ywania im 
tam zfarna (pośladu). W celu przynęcenia ich do 
budek,~trzeba zasypywanie rozpocząć juź na po
czątku jesieni, zadając co kilka dni poślad .lu·b 
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„zgoniny"_ z przewagą p1ew i sieczki. Ódy się o·ka
że, iż bażanty są przywabione i budki odwiedzają, 
należy powiększyć iloM za..sypywanego ziarna. 
Można też od czasu do czasu porzucić kilka drob
nych ziemniaków, które bażanty lubią rozdzioby
wać. 

~ Bażant u nas jest ptakiem kulturalnym i lubi, 
a nawet wymaga opieki ludzkiej: gdzie mu tej 
opieki brak, ma to przeważnie ten skutek, że znaj
dzie się on wszędzie w okolicy, tylko nie tam, 
gdzie go do hodowli wprowad.iono, a ·potem za
niedbano. 

Wśród zimy, a szczególnie śnieżnej, cierpią naj
więcej kuropatwy w gołych polach. Cierpią od 
gło'du i ze strony niszczących je, skrzydlatych dra-
pieżników. ;) 

Gdzie przeto one nie mają stałych, naturalnych, 
czy sztucznych schronisk, trzeba je stworzyć przez 
założenie budek z gałęzi drzew sosnowych lub 
świerkowych, zatkniętych grubszym końcem w zie
mię, a wierzchołkami opartych o siebie przeciw
legle, albo wspartych na zrobionych z kołków po
ręczach. Do budek tych należy zasypywać poślad 
lub „zgoniny" z domieszką plew. W celu zaś zwa
bienia kuropatw do budek, wskazane jeat w kie
runku od tychże wysypać kilka w~kich ścieżynek 
sieczką lub plewami z małą domieszką ziarna. 

Pozatem dobrze jest, wokół budek pozatykać 
gęsto w ziemię jaknajwięcej gałęzi, młodych sose
nek albo świerków 1 do 1 ~ metra wysokich, do
brze rozgałęzionych, któreby zapewniały kuropa· 
twom schronienie w czasie śnieżnych zawiei 
i ostrych wiatrów, a równocześnie chronił~ je 
przed bystrym wzrokiem skrzydlatych drapie:ini· 
ków. I 

Budek i schronisk takich nie należy robić po·d 
drzewami lub w bliskości tychże, tam bowiem 
obierają sobie wszelkiego rodzaju skrzydfate dra• 
pieżniki punkty obserwacyjne, skąd w stosowne; 
chwili napadają i chwytajł\ kuropatwy. 
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Cenne usługi w kierunku ochrony ocldają ku
ropatwom, a także zającom w polach, pozostawio
ne na pniu, wysokie łubiny oraz kawałki końskiego 
zębu, które do pewnego stopnia zastępują sztucz
ne schroniska gałęziowe, o jakich była wyżej 
mowa. 

Zasypywanie pośladów do -budek dokonywać 
się powinno przed samym wieczorem, bo inaczej 
to, co było przeznaczone dla kuropatw, stanie się 
pastwą innego ptactwa, które w tych budkach 
i zasłonach również szuka schronienia. 

O ile utwor.zy się na powierzchni śniegu sko
rupa lodowa, a śnieg jest głęboki, powinno się 
również przeorywać brózdy pługiem lub rad
łem - w szczególności nad zasiewami ozimowemi, 
przez co ułatwi się kuropatwom zagrzebywanie się 
w śniegu OO"az dostęp do runi oziminy. 

Przy niewysokim śniegu wystarczy użycie że
laznej brony na zdarcie skorupy. 

Gdzie są kuiropatwy, ściągać też lubią i skrzy
dlate drapieżniki, jak jastrzębie, wrony i sroki. 
I tu nie należy pomijać dobrej okazji do ich tępie
nia. Wkopanych kilka słupów 3-4 mtr. wysoko 
w pewnej odległości od schronisk i budek, z za
stawionemi na nich żelazkami, odda nieocenione 
usługi. Żelazka należy na noc zdejmować. 

LUTY. 
Pod względem karmienia i ochrony zwierzyny 

postępować należy ściśle, jak było wskazane na 
styczeń, z tą jedynie różnicą, że o ile są jeszcze 
dostateczne zapasy paszy, to dzienne dawki możli
wfa powiększyć, by nie dać zwierzynie opaść 
z sił, o ile bowiem śnieżna i mroźna zima jest 
długotrwała, to w lutym bywa zazwyczaj najwięk
szy upadek sarn, jak również bażantów, ·a niekiedy 
i kuropatw. 

P.oluje S!ię jeszc.ze na dziki-odyńce, oraz na 
warchlaki i przelatki, o ile jest ich na danym tere
nie 'Za dużo: 'Maciory (lochy) wogóle, a przodow-
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ttlczki stad w szczegóinoścl - be·zwzgiędrue ochra
. niać .należy. 

W miesiącu lutym, poza żywieniem zwierzy
ny, najwięcej zabiegów poświęcać trzeba tępieniu 
drapieżników c.zworonogich, Zbli:ia sfę czas lęgu 
za1ączków, a następnie i sarn oraz wysiadywania 
gniazd przez głuszce, jarząbki, cietrzewie, bażanty 
i kuropatwy, i wtedy dopiero ·rozpoczyna s'ię ma
sowo-niszczycielska działalność wszelkiego rodzaju 
drapieżników _ cz.woronogich i skrzydia tych. · 

W lutym kończy się cieczka wilków i rysi -
natomiast rozpoczyna się ciec·zka -lisów, kun, 
tchórzy i łasic oraz wydeir. Należy przeto. korzy
stać z każdej ponowy, by je tropić i strz.elać lub 
łowić w :ialaza, pułapki skrzynkowe i t. p. 1 

_ Trzeba też często odwiedzać ze skzelbą i jam
nikami lisie nory, w których zastać można w tym 
czas.ie, .niekiedy po dwa, a nawet i trzy hsy. Oczy
w;iście, aby tu zapolować z dobrym skutkiem, 
trzeba się wziąć d-0 tego z 1pewną. _przezornością. 
Mianowicie, przed wpuszczeniem jamników do no
ry_, należy dokładnie zh.adać okol1ice jamy wchodo
wej, aby się upe.wnić, czy są i gdzie jainy wychod
ne, · prowadzące od głównej kotliny jam. Zdarza , się 
bowiem, że rozgałęzienia podziemnych korytarzy 
mają ' niekiedy swe wyloty na zewnątrz, · dopiero 
w odległości 50 - 80, a n~wet 100· i więcej kn;>"
ków. Wówczas z.aty_ka się szczelnie gałęziami 
~sz.elkie inne otwory z wyjątkiem tego, który jest 
dla obserwacji - i -·strzału najwygodniejszy, poczem 
d,<;>piero wpą~zc:zą się .jamrJ.iki do nory, ze ś.Wieże
mi wch0 dowemi tropami - i staje' z bronią gotową 
cio strzału w _blisko·ści' jamy, którą · do tego celli 
upatrzyliśmy. · · · · 

Zdarza się, że pomimo d.łu·giego naszczekiwania 
jamników, lis nie wychodzi jatD;ą, którą p·OZ_ąsta
w.iłisin:y" ' otwocem: D<>wo·dziłoby to„ i~ • odkryta ja
ma ,ni~ ma łąc•Z:fi.ości .i ta.~ -do które'j wszedł lis, a z.a 
nim ,jamniki. Dla pewności, należy ją: ptzeto :żal~ac 
gałę!tfami;. a C>lworzyć ja'mę iftną i t. d.; MY 1ch 
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fest więcej. Jeże1i tytko którakoiwiek z tych jam 
ma łączność z tą, do której weszły jamniki, to na
pewno lis nią wyskoczy. 

Jeśli po wyjściu z. jamy Cisa, jamniki w dalszym 
ciągu w norach pozostają i naszczekują, dowodzi 
to, że mają przed sobą jeszcze jednego, a może 
i dwa lisy. Trzeba się przeto mieć na baczności, 
aby się który nie . wymknął bez strzału. 

Zdarza się jednak, że lis wszedł do nory jedno
korytarzowej, służącej jednocześnie za wejście 
i wyjście, - wówczas niema innej rady, jak przy
stąpić do kopania w miejscu, gdzie naszczekiwa
nie ja.nmrków pobyt liisa wskazuje. 

Przy dobrych jamnikach jest to system polowa
nia dość pewny i przyjemny, wymaga jednak dobre~ 
go strzelca, albowiem lis wypada z jamy jak sza
lony, i przy małej sprawności-o pudło nie trudno. 

Dobre wyniki dają również małe, ciche naganki 
przy pomcrcy flader (straszaków) na otropione przy 
ponowie lisy. Najlepsze jednak rezultaty daje po
lowa.nie przy przynęcie (padlinie), opisane we wska
zówkach na styczeń. 

Tępienie lisów, a także i wilków dokonywa się 
również zapomocą trucia, czy to przez zatruwa
nie mięsa (padliny), rozłofonego w odpowiednich, 
ustronnych miejscach, co oczywiście nie może być 
praktykowane tam, gdzie przebywają dziki; - albo 
też zapomocą specjalnie przyrzą.dzanych pigułek, 
napełnionych strychniną (Strichninum nitricum) 
i porzucanych przy odpowiednio przyrządzonej ob
włoce. 

Ten sposób tępienia jest jednakte - niemy§liw
ski i stosowany by6 winien tylko tam, gdzie inne. 
aposoby nie dają zadowalających wyników. 

MARZEC. 
Marzec jest okresem przełomowym w bytowa· 

niu zwierzyny. Pokrywa §niegowa mięknie lub zni~ 
ka zupełnie, przez co zwie.rzyna czworoino·ga · o·d· 
iyskuje przynajmniej wi~kszĄ swobodę ruchów 
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w poszulkiiwa·niu żeru. Z zakładaniem puzy nłe 
trzeba jednakże - jeszcze ustawać, co stosuje się 
przedewszystkiem do sarn, jeleni i danieli. Wogóle 
wskazanem jest trzymać się zasady, że na wiosnę 
karmić trzeba tak dłu~o, at zwierzyna prze.stanie 
przyjmować zadawaną Jej paszę. Zadawać należy: 
suszone liśl!ie drzew lub bulw, koniczynę, snopki 
niemłóconego owsa, siano seradelowe, kasztany, 
żołędzie,-a pozatem ściąć pewną ilość małocen· 
nych osik, brzóż lub dąbków, pozostawiając je 
z nieobciętemi gałęziami - qo swobodnego ,ogry· 
zania. 

O ile znikła pokrywa śniegowa, to kuropatwy, 
które rozchodzą się już parami, - mając ~dkryte 
runie ozimin, znajdą dla siebie dostateczne poży
wienie. Natomiast bażantom należy ziarno zasy
pywać w dalsz)rm ciągu, aby je utrzymać w miejscu 
i nie dopuścić do rozejścia s~ę po okolicy, do czego 
one zawsze mają wielką skłonność. 

Po stopnieniu śniegów nastaje też najstosowniej
sza chwila do wypuszczenia na upatrzone tereny 
?rzezimowanych lub sprowadzonych do tego celu 
kuropatw i bażantów do hodowli na dziko oraz za· 
jęcy, sprowadzonych dla odświeżenia krwi. r . 

Z zakresu hodowli przypadają też w tym urie
siącu dość poważne czynności, mianowicie tam, 
gdzie mrozy i śniegi ustąpiły - uprawa ziemi na 

· pólkach hodowlanych łowieckich. 

9 

Tam, gdzie zeszłorocznych seradeli, łubinu, 
owsisk i t. p. nie zaorano na jesieni, jest najwyższy 
czas dokonać tego obecnie, by przygotować ziemię 
pod wczesne siewy seradeli i owsa, a następnie 
i innych ziemiopłodów. 
r O ile jest do wysiewu tarnowiec (Spartium 
scoparium), który najwłaściwiej wysiewać w je
sieni, - to trzeba wykonać to teraz, skoro tylko 
ziemia rozmarznie. Gdyby jednakże z jakichkol
wiek powodów siew musiał być odło!oliy na pót· 
niej, trzeba na·sienie zmiHza6 1 wil~otnll ziemi' 
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i przechować w zimnem mieiscu do czasu wy
siewu, albowiem nasiona zasuszone wzeszłyby prze
ważnie dopiero w następnym roku. 

Jedną z najbardziej ulubionych roślin przez sar
ny i zające - jest jarmuż, którego znajduje się 
w hodowli kilka odmian. Z tych na1odpowie<1nie1-
szy jest jarmuż pastewny, olhrzymi oraz brunatny. 
Koniec marca j~t właściwą porą do wysiewu tego 
nasiema w mspektach lub na ~rzędacn w ogro
d1zie, by się dochową.ć siewek do rozsadzenia w od
powiednri.ch miejscach w lasach. 

W końcu miesiąca silne jelenie zrzucają rogi ··
a lochy ścielą legowiska (gniazda) i zalegają. · Po 
oprosieniu się są one bardzo ostrożne, a niepoko
jone, nierzadko iwyprowadzają się z młodemi war
chlaczkami do innych lasów. 

Przy łagodnem powietrzu rozpoczyna się ciąg 
sł,onek i toki głuszców oraz wabienie jarząbków, 
przelot i nalot ptaków drapieżnych. Jest to naj
lepsza pora do polowań z budek z puhaczem na 
wrony, sroki i jastrzębie, szkodliwe dla łowiectwa. 

W pierwszej połowie miesiąca, o ile nastąpi po
nowa, można jeszcze z dobrym skutkiem tropić 
kuny, które najchętniej utrzymują się w starych 
drzewostanach, w dziuplach nadmurszałych drzew, 
a w braku tych, w gniazdach wiewiórek, wron lub 
jastrzębi. 

Pirzejąwszy na ponowie trop kuny, frzeba po
dążać za nim, przyczem okaże się, że ona polu1ąc, 
to wbiega na drzewa i po gałęziach przeskakuje 
z jednego na drugiie, to znów opuśzcza się na zie
mię i kryżuje swe ślady, - wreszcie wszedłszy 
znów na drzewo, mknie już po gałęziach bez prze
rwy, kołując w różnych kierunkach, aż wreszcie 
obier·ze sobie odpowiednie gniazdo · do -dziennego 
wypoczynku. 

Jeśli j esit ponowa dobra, to drogę jej nadziemnej 
· podróży wskazują dość wi,doczne, opadłe' z gałęzi 
płatkii. śniegu. Zdarza się jednak, że po pewnym 
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c2as;e traci się śiacły strącanego z drzewa przez 
kunę śniegu, wówczas trzeba :oi:ataczać koła i upa· 
trywać i ba.dać gniaz.da na .drzewach, aż dotrze się 
do tego, na którem kuna obrała sobie dzienną 
kwate{ę· Łatwo to poznać po tern, że pod gniazdem 
na śniegu widoczne są ślady jej wydzielin moczo-
wych lub żołądkowych. ~ 

Wówczas stukaniem w drzewo starać się trzeba 
wypłoszyć ją z gniazda, co jednakże nie zawsze się 
udaje, albowiem kuna dosiaduje niekiedy na gnieź
dzie bardzo twardo (w dziupli jeszcze twardziej). 
Nie pozostaje w takim razie nic innego, jak użyć 
strzału, ale nie w gniazdo, lecz gałąź, na której 
gniazdo się mieści - blisko gniazda. Na taki argu
ment kuna wyskoczy . z gniazda jak z procy, stara
jąc się dosięgnąć gałęzi najbliższych drzew -
i wtedy druga lufa strzelby powinna położyć kres 
jej rozbójniczemu żywotowi. 
U W gniazdo strzelać nie należy, raz dlatego, że 
t_, nie po myśliwsku, a powtóre, że kuna, strzelona 
na gnieździe śmiertelnie, może nie spaść na ziemię, 
lecz pozostać na niem. 

Sztuka osobistego wytropienia, eo niekiedy jest 
pracą mozolną, - i zdobycia kuny, sprawia wiele 
zadowolenia, a przytem daje w nagrodę ładne tro
feum i przeświadczenie, że w ten sposób ocala się 
od zagłady dziesiątki,· jeśli nie setki gniazd pta
ków śpiewających i owadożernych, chroniących na
sze lasy iglaste od poważnych szkód lub nawet 
zagłady. 

Kuna jest wprawdzie zawziętą tępicielką wie
wiórek, równiet nieznośnych szkodników, ale szko
dy, jakie wyrządza w ptactwie pożytecznem, są 
o wiele donioślejszego znaczenia. 

KWIECIE~ ~ 
Tokowanie głuszców i ciąg słonek trwa da lej

a tok cietrze~i rozpoczyna się. O ile przeto zamie
rzamy na nie polować, trzeba przystąpić do zro· 
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hienia budek tam, gdzie one m1eisca swych toków 
ki jałowcowe lub gałęzie innych drzew iglastych, 
za wsze zielonych. 

Lisy, kuny, tchórze oraz wydry - pomiatają 
młode. Strzelanie ptactwa drapieżnego przy 
puhaczu z bud wronich, daje w dalszym ciągu do
bre wyniki, oprócz bowiem wron i srok, spotkać 
się można z gołębiarzem, sokołem wędrownym, 

g,rogulcem lub sokołem kobuz~m, które zasługują 
na przetrzebienie tam, gdzie chodzi o hodowlę 
i o ochronę drobnej zwierzyny użytkowej i ptac
twa pożytecznego. 

Bażantom należy w dalszym ciągu 'Zasypywać 
poślad (ziarno}, zmieszany z dużą ilością plew 
i sieczki, tak, aby ziarno stanowiło zaledwie parę 
procent tej mieszaniny. Pozatem można im porzu
cać po kilkanaście drnbnych ziemniaków, któremi 
się one bawią i chętnie je rozdziobują. Chod.zJ. tu 
o to, aby ten bażant przez grzebanie w plewach 
i sieczce - co on bardzo lubi - w poszukiwaniu 
zia.Tnek pośladu, i rozdziobywanie ziemniaków, 
miał jaknajwięcej zajęcia, ażeby z nudów nie przy
chodziły mu złe myśli.;, przeniesienia się w inne 
okolice. 

Gdzie niema jeszcze zaprowadzonych, plano-
wych pólek hodowlanych łowieckich, to obecna 
pora jest najodpowiiedniejsza do ich urządzania. 

Tu przypominam tylko, że gdzie była przez 
jesień i zimę ozimina (żyto), należy ją na początku 
zbronować i ,wsiać iseradelę, a dla przykrycia na
sienia przejść ponownie lekką, drewnianą broną 
wpoprzek poprzedniego bronowania. 

Pozatem jest to pora najodpowiedniejsza do 
wysiewu owsa, kollliC'zyn i innych traw oraz mar
chwi, buraków i t. p. - a w końcu miesiąca do 
dokładnie oznaczą. Na budki najlepiej użyć krza
sadzenia ziemniaków dla jeleni i dzików. _ 
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Początek kwietnia*) jest ~też najodpowledniej
szą porą do wykopywania z ziemi kłębów bulw 
(Helianthus), o ile te z plantacji nie były wyjęte 
przed zimą. Sadzenie kłębów bulwowych na miej
scu przeznaczenia uskutecznia się, podobnie jak 
sadzenie ziemniaków, po należytem już ogrzaniu 
się ziemi w drugiej połowie kwietnia. Ziemia pod 
bulwę musi być starannie uprawiona i oczyszczona 
z korzeni i chwastów. 

Gdzie są naturalne lub sztucznie zaprowadzo
ne łączki ną pastwiska dla zwierzyny, a ukazuje 
się na nich mech, trzeba go wyniszczyć przez bro
nowanie. Wskazanem też jest zasilenie takich pa
itwisk kainitem, dobrze przewietrzałym popiołem 
drzewnym lub należycie przegniłym, drobnym 
kompostem. 

Wczesna wiosna jest też najodpowiedniejsza 
do zakładania nowych lizawek, oraz do odświeża
nia starych. Dbać trzeba o to, by lizawki nie były 
pokryte spadającemi z drzew gałązkami, igliwiem, 
liśćmi lub t. p. 

Odświeżyć też trzeba i oczyścić pojniki dla 
zwierzyny z wszelkich naleciałości i chwastów, 
by nie dopuścić do zakwaszenia się wody - a te, 
w których wody mało - pogłębić. 

MAJ. 
Na początku miesiąca kończy się ciąg słonek 

oraz toki głuszczów i cietrzewi, a z nimi ustają 
też wszelkie polowania na zwierzynę użytkową, 
która powinna obecnie zażywać bezwzględnego 
spokoju. 

W końcu miesiąca łanie i kozy (sarny) pomia
tają młode. Samice głuszczów, cietrzewi, jarząb
ków i kuropatw znoszą jaja i rozpoczynają wysia-

*) Dla kresów wschodnich i północnych -
terminy w niniejszem wymienione, przypadają oczy
wiście - kilka, a czasem i kilkanaście dni póź
niej. 
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dywanie na gniazdach, przyczem wystawione są na 
liczne niebezpieczeństwa ze strony ~zworonogich 
i skrzydlatych szkodników - jak lisów, psów, ko
tów, -łasic, kun, jastrzębi, srok i wron, które w dal
szym ciągu należy tępić wszelkiemi dozwolonemi 
środkami. 

Naqewszystko trzeba starannie rewidować w 
polach schroniska (remizy), które lubią odwie
dzać tchórze · i łasice, niszczące gniazda kuropatw 
i bażantów oraz młode zajączki. W schroniskach 
takich powinny być stale zastawione pułapk~ 
skrzynkowe, a wówczas okaże się, jak wiele tych 
szkodników odwiedza schroniska! *). 
Należy też w lasa~h wyszuki~.vać gniazda skrzy

dlatych drapieżników, jak gołębiarza, krogulca, so
koła wędrownego, sokoła - kobuza, wron i srok -
i po 'odstrzeleniu starych ptaków - zniszczyć ich 
gniazda. 
Ponieważ ptaki drapieżne są przeważnie bardzo 

ostrożne i rzadko na gnieździe podejść się dają, 
wskazane jest zrobienie zasłon z gałęzi (rodzaj 
budek), przy drzewach w bliskości takich gniazd, 
gdzie możnaby oczekiwać przylotu starycli ptaków 
do gniazd, by je odstrzelić. 

Polowanie na drapieżniki z budek wronich daje 
też jeszcze dobre wyniki. 

Koniec miesiąca jest też odpowiednią porą do 
wysiewu prosa i hreczki (gryki) w schroniskacb 
hodowlanych łowieckich, w celu pozostawienia ich 
na pniu, t. j. niezbieranych, na jesienną paszę dla 
kuropatw, bażantów i cietrzewi. 

Obsiewy te rozdzielić można na dwa okresy. 
Pierwszy w samym końcu maja, drugi w 2 do 3 ty
godnie później. W ten sposób znacznie się prze-

*) W jednym z majątków, którym administro
wałem, zdarzyło się, że w schronisku polnem, ob
szaru około 400 m. kw., gajowy złowił w ciągu 
jednej wiosny i przy pomocy jednej pułapki 
skrzynkowej - 3 tchórze i 26 łasic! 
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dłuży okres żywienia się ptaków ziarnem tych ro
ślin, w czasie pożniwnym, gdy w polach niema już 
innego zboża. 

Na koniec maja przypada też przenoszenie sa
dzonek jarmużu z grzęd siewnych na pólka hodo
wlane łowieckie i na inne mieisca przeznaczenia. 
Ziemia pod jarmuż musi bvć staorannie uprawiona, 
najlepiej przekopana szpadlem. O .ile jest do dy
spozycji obornik lub przegniły kompost, należy je 
przykopać. W braku tych ostatnich można je za
stąpić liśćmi, igliwiem (ściółką) lub próchnicą. 

W tymże czasie przypada też siew łubinu -
na ziarno lub na przeoranie, jako zieliony nawóz 
pod wczesne żyto - dla zwierzyny w lasach. 

CZERWlIEC. 
Poza odstrzałem kozłów (•rogaczy) z podjazdu 

lub podchodu, do czego miesiąc czerwiec bar
dzo się .nadaje, -- wszelka inna zwierzyna użytko
wa winna w dalszym ciągu zażywać bezwzględne
go spokoju, - tak w lesie jak i w polu. 

Głuszyce, cieciorki, bażancice i kuropatwy 
kończą wysiadywanie na gniazdach. Łanie i sarny 
prowadzą już młode. Klempy cielą się. 

Zbliża się czas koszenia traw na łąkach oraz 
koniczyn w polach, przyczem gniazda z kuropa
twami ulegają zniszczel}iu. Aby temu zaoobiec, 
trzeba już nrzedt.em nrzedsi.ębn1ć na tv~h tere
nach poszukiwania z dobry:n, niezbyt ostrym wy
żłem, dla wykrycia znajdujących się tam ~niazd 
i poznaczenia tych miejsc, by nie uległy wykosze
niu, do czasu wylęgnięcia się kuropatewek. Nie
wykoszone miejsca z gniazdami, należy pozosta
wiać nie nazbyt małe - przynajmniej 3 X 3 me
try. Mniejsze powierzchnie nie dają dostatecznej 
ochrony. 

Nad miejscami temi trzeba jednakże rozcią
gać baczny dozór, w niewykoszonych bowiem kę
pach takich lubią gromadzić się żaby1 a to znów 
staje się powodem, że je chętnie odwiedzają i re-
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wjdujll bocia.ny, - przy tej zd epoeobooloi pada 
iiia.r_il_ nie.jed·nó ~iazdo. 

W skazane Jest także wyznaczenie nagród ko· 
•1&x-zom za kude, przez ich uwagę oS<Zczędzone 
gniazdo - z tem, że połowę tej nagrody otrzy• 
mają po wskazaniu oszczędzonego gniazda, a dru
g" po wylęgnięciu się kuropatewek. 

Rewidować w dalszym ciągu jamy lisie -
I, gdzie się okażą, wykopywać młode. 

Również odstrzeliwanie starych oraz młodych 
wy.pierzonych już jastrzębi przy gniazdach, nie
mniej wron, srok i sójek, prowadzić trzeba ener
gicznie w dalszym ciągu, - o ile już uprzednio 
wszystkie gniazda nie zostały odnalezione i zniaz
ozone. 

Gdzie nie zdołano załatwić się w miesiącu po
przednim z wysiewem, w schroniskach lub na pól
kach hodowlanych łowieckich, drugiej serji prosa 
i gryki (hreczki), pozostać mających na pniu, jako 
karma jesienna dla kuropatw, przepiórek, bażan
tów i cietrzewi, - to można dokonać tego jesz
cze w pierwszej połowie czerwca. W tymże czasie 
wysiewa się też łubin na przyoranie jako zielony 
nawóz pod następujący, wczesny siew żyta Qa zi-
mową, naturalną paszę dla zwierzyny. '-

Koniec czerwca jest tet porą najodpowied
nlejszą do rozpoczęcia przygotowywania dla zwie
rzyny - na okres zimowy paszy liścias~ej z drzew. 
W tym bowiem czasie są liście delikatne, soczyste 
i w stanie zasuszonym najchętniej je zwierzyna 
przyjmuje. Do tego celu nadają się w pierwszym 
rzędzie: dęby (Quercus), osika (Populus tremula) 
topola kanadyjska (Populus canadensis), topola 
czarna (Populus nigra), dalej lipa (Tilia parvifolia 
et plittyphyllos); klon pospelity (Acer platanoides).. 
brzoza (Betula verrucooa et pube.scen&), wiąz gór
&ki (Ulmus montana) oraz kruszyna (Rhamnus 
frangula). Tę ostatnią zadawać należy zwierzynie 
periodycznie w małych dawkach, jako •rodek 
przeczyszczajj\oy. 
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Paszę liściastą zbierać należy przez obcinanie 
sektorami lub nożycami o~rodowem.i, jedno-
i dwuletnich pędów wraz z liśćmi. 

Idealnemi na ten cel są wiosenne pędy od
rostków ke>rzeniowych osiki, wiosenne pędy oł!ła
wianych nad dro~ami topoli, oraz wiosenne odro
śle z pni po ściętych drzewach ubiegłej zimy. 

Zebrane w ten sposób gałązki z liśćmi zasusza 
się na wolnem powietrzu, w miejscu cienistem, aby 
zasychanie odbywało się stopniowo, poczem wią
że wiciami w małe snopeczki. grubości 20 - 30 
ctm. i przechowywa w miejscu suchem, lekko prze
w.iewnem, najlepiej w specjalnych na ten cel bro
gach lub szopach. 

Układając snopeczki ·dla przechowvwania ich 
do zimy, wskia:zanem jest przesypywanie poszcze
gólnych warstw solą roztartą na mąkę *), która 
w czasie wiilgoci rozpuszcza się i osadza cienką 
warstwą na łodygach i liściach. Sól pobudza ape
tyt u zwierzyny i oddziaływa woitóle dodatnio na 
jej organizm. 

LIPIEC. 

Oprócz trwaiącego w dalszym ciągu polowania 
podjazdowego lub podchodnego na kozły (rogacze). 
w pierwszej połowie tego miesiąca otwiera ~ię 
sezon polowania na kaczki ~ na wszelkie inne 
ptactwo wodne i błotne. Jednakże racjonalni my
śliwi, nie znaidujący przyjemności w strzelaniu 
do kaczek nielotnych. - wstrzymują się z prak
tycznem otwarciem sezonu, w tym miesiącu bo
wiem przeważająca ilość kaczek młodych nie je~t 
jeszcze do _tego stopnia wyrośmęta i s~lna, aby 
z łatwością podrywać się mogła i dawała pole do 
prawdziwie myśliwskiego strzału. 

*j Dziś specjalna sól „bydlęca" (Przyp. red.). 
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Posatem poluła.c z wytłem młodym a nawet 
I atarszym na nie otne kaczki, w trzcinach i szu
warach, w których trudno obserwować działal
ność- psa, dajemy mu. okazję do gbnienia i łapa"'.' 
nia ptaków zywych. I nierza.dko się też z.darza, 
it jeden wyżeł robi większy rozkład, niż paru 
a nawet kilku myśliwych ze strzelbami. A skutek 
jest ten, ie polowanie takie . psuje _ wyżła, gdyż 
uczy go gonić i łapać zwierzynę żywą. Z drugiej 
strony polowanie takie jest nieetyczne - niemy
śliwskie. 

Poza wyiej wspomnianą, wszelka inna zwie
rzyna (prócz oczywiście drapieżników) podlega 
.w dalszym ciągu troskliwej ochronie. 

Kto jeszcze nie zdążył przygotować dostatecz-
nej ilości paszy liściastej (o czem było obszerniej 

. we wskazówkaah na czerwiec, to bieżący miesiąc 
,jest do tej czynności jeszcze niezbyt spóźniony. 
Należy jednakże liczyć się z tern, że każdy tydzień 
opóźnienia daje paszę stosunkowo mniej cenną, 
.wiosenne bowiem pędy i liście twardnieją i przez 
· to stają się mniej delikatne i soczyste, a tern sa-
mem i mniej chciwie przez zwierzynę przyj
mowane. 

Gdzie są założone plantacje bulwy (Hellian
thus tuberosus lub H. salsifis) na zimową karmę 
dla zwierzyny, trzeba w pierwszych dniach lipca 
przystąpić do pierwszego ścięcia łodyg, w celu za
suszenia ich wraz z liściem - i zachowania na 
zimę. . 

Zrzynania łodyg dokonywa .się os.trym, sierpo
wato zakrzywionym nożem, możliwie gładko około 
20 ctm. nad ziemią. 

Wycięte, uli1Stnione łodygi suszy .się w miejscu 
cicmistem, przewiewnem, nie wystawiając ich na 
zbyt silną operację słońca, przez to bowiem tracą 

.na wartości. Zasuszone w ten sposób łodygi, wiąże 
się w pęczki o średnicy 20 - 30 ctm. i przecho
wywa po.dobnie jak inną pas•z.ę liściastą, jak to. było 
opisane we w.sikazówkach na czerwiec. 
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W ciągu lipca dojrzewa nasienie żarnowca 
fSpartium scoparium). Gdy jego strąki nabiorą ko
loru czarnego, należy je bezzwłocznie zrywać, 
wkrótce bowiem po dojrzeniu otwierają się i na
sienie wypada. Strąki nie dojrzewają równomier
nie, dlateRO trzeba krzaki nasienne obchodzić co 
parę dni i w mia,rę dojrzewania strąki zrywać. 

W celu wyłuszczenia nasion należy strąki roz
postarte na płachcie trzymać na operacji słońca. 
Po pewnym czasie zaczną one pękać i nasienie 
z nich wylatywać, rozpryskując się dość szeroko. 

Wyłuszczone w ten sposób nasienie przetrzy
muje się w woreczkach lub skrzynkach, w prze
wiewnem, chłodnem miejscu, - do pierwszych 
dni października, w którym to czasie należy je 
wysiać i wówczas powschodzi na przyszłą wiosnę. 

Żarnowiec należy do roślin niewybrednych 
i rośnie dobrze nawet na najlichszych, zwiewnych 
piaskach, nie znosi natomiast gruntów mokrych 
i tam wymarza. Wśród mokradeł i błot wysiewać 
go kzeba jedynie na suchych wyspach i pagór
kach. Przy wysiewie nie na.leży przykrywać nasie
nia grubiej, niż na 5 mm. 

Gdzie prowadzone są w lasach obsiewy pólek 
hodowlanych łowieckich, przypominam. że gdzie 
wypada w bieżącym roku żyto, ważną jest rzeczą, 
aby ono wysiane było m9żliwie wcześnie, t. j. 
w drugiej połowie bieżącego miesiąca. Chodz.i bo
wiem o to, aby ono mogło wyrosnąć ·jaknajbuj
niej i przez to sam~o dostarczało zwierzynie na 
jesieni i zimą ,obfite ilości naturalnej paszy. 

Pólka takie, systematycznie wśród lasów roz
rzucone i celowo obsfowane, powstirzymują też 
zwierzynę od wychodzenia na sąsiednie, obce te
reny, skąd, jak wiadomo, przeważnie już nie po
wraca, lub gdzie wyrządza znaczne nieraz s·zkody, 
za które musimy potem słono płacić. · 

SIERPIEŃ. 
Sierpień jest porą najodpowiedniejszą do wy

siewu rzepaku na zie'loną, zimową paszę dla wszel-
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kiej zwierzyny. Nie należy przeto zaniedbywać 
uprawy tej rośliny na pólkach hodowlanych ło 
wieckich, dostarcza ona bowiem swem bogatem 
ulistnieniem dużo dobrej paszy - przez całą 
zimę. Rzepak wymaga dla swego rozwoju ziemi 
urodzajnej i starannej uprawy. 

W bieżącym miesiącu kończą się żniwa i pola 
pustoszeją, - a wiele zwierzyny, szczegól.nie 
sarn, które przed dokuczliwemi komarami i mu
chami szukały schronienia w zbożach - wra
ca obecnie do lasu. Zadaniem myśliwego-hodowcy 
być powinno dbanie o to, aby przez stosowne ob
siewy półek w lasach zapewnić zwierzynie dobro
byt nie mniejszy, niż go miała w polu, a wówczas 
nie będzie odc,zuwała potrzeby wychodzenia na 
cudze pola. Niemniej ważną jest rzeczą, aby zwie
rzyna miała dostateczną ilość wody do picia i ką
pania się. Należy przeto zrewidować naturalne, 
czy sztuczne pojniki i - gdzie woda wyschła lub 
grozi wyschnięciem - pogłębić je, albo dodatkowo 
założyć nowe pojniki. Sierpień i wrzesień bywają 
w Polsce przeważnie upalne i suche, również i pa
sza spożywana przez zwierzynę w tym czasie jest 
już mniej soczysta - a wszystko to powoduje, że 
zwierzyna w tym czasie potrzebuje {iużo wody. 

WRZESIEŃ. 

We wrzesmu rozpoczyna się ustawowo po
lowanie na najszlachetniejszą u nas zwierzynę 
t. j. jelenie. 

Jednakże prawidłowi myśliwi, dbający o ja
kość swych zwierzostanów, nie będą jeszcze w tym 
czasie odstrzeliwali sztuk kapitalnych, - zdatnych 
do rozpłodu, pozostawiając to na czas po ryko
wiską. lub na koniec rykowiska. We wrześniu 
ograniczyć się .należy wyłącznie do odstrzału sztuk 
mniej lub więcej zdegenerowanych, o slabem 
lub lichem porożu, nie przedstawiających żadnej 
wartości hodowlanej. 
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W lasach, w których jelenie są stałymi miesz
kańcami i odbywają rykowisko, należy jednakże 
zastanowić się nad tern, czy odstrzału i tych mało 
wartościowych sztuk, nie należy odłotyć na paź
dziernik - listopad, albowiem przez niepokojenie 
jeleni, co bywa szczególnie wówczas, jeśli odstrzał 
fych sztuk dokonywanym będzie od stad, - moż
na sobie zepsuć rykowisko na własnych terenach. 

Polowania na cietrzewie odbywają się w różny 
sposób, - jednakże najwięcej praktykowane jest 
polowanie z wyżłem na młode cietrzewie. Na po
czątku miesiąca, młode koguty nie są jeszcze na
leżycie upierzone t. j. nie posiadają w swem upie
rzeniu dostatecznych cech koguta, dlatego młodzi, 
niewprawni myśliwi, a nawet i doświadczeńsi, po
lując w zaroślach, gdzie młode cietrzewie naj
chętniej przebywają, - zamiast kogutów, ubijają 
bardzo często kury, z uszczerbkiem dla przyszłej 
rozmnoży. Gdzie przeto cietrzewi jest stosunkowo 
mało i chodzi o ich rozmnożę, lepiej polowania 
z pod wyżła zaniechać zupełnie, a ograniczać się 
jedynie do odstrzału kogutów na tokach, lub na 
nagankach w późnej jesieni. Wtedy ubicie cią
gnącego jak strzała, koguta, w jego wspaniałem już 
wówczas upierzeniu, sprawia prawdziwą saty
sfakcję. 

To, co powiedziano wyżej o polowaniu na 
cietrzewie z ,,pod wyżła", odnnsi się równid do 
jarząbków, - na które najwłaściwiej polować je· 
dynie z wabikiem! 

W drugiej połowie miesiąca rozpoczyna się ry· 
kowisko jeleni. Dla dobra jeleniostanu, przestrze· 
gam przed odstrzeliwaniem ka·pitalnych byków na 
początku rykowiska, t. j. przed błędem, popełnia· 
nym często nawet przez myśliwych, pod innem·i 
względami racjonalnych. 

Przed końcem września przystąpić należy do 
drugiego cięcia ło.dyg bulw, oraz .do &przętu sera• 
deli o.a 8'ino dla zwie.rzyny. 
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Łodygi bulw suszy się w. ~iejs~u cienistem 
lecz przewiewnem, poczem w1ąze się w pęczki 
(snopeczki) i układając warstwami w suchej, prze
wiewnej szopie lub w specjalnym na ten cel bro· 
gu, przesypuje solą, roztartą drobno na mąkę. 

Seradelę sprząta się i suszy podobnie jak ko
niczynę lub siano łąkowe, i przechowywa podobnie 
jak to ostatnie. 

P AżDZIERNIK. 
~iesiąc październik otwiera polowanie na za

jące. Należy jednak polować na nie oględnie, 
tak, aby pozostawić dosyć dużo zajęcy dla dals.lej 
rozmnoży. 

Wskazówki w tym kierunku zostały umiesz
czone w Kalendarzu w artykule r.ed. Garczyń
skiego p. t. „Jak polować na zające". Kal. Myśl. 
z 1937 r., str. 161. 

Miesiąc październik jest ostatecznym okresem 
do gromadzenia paszy na zimę, dla jeleni, sarn 
i zajęcy, oraz dla dzików. Na samym początku 
miesiąca dojrzewają i opadają kasztainy, żołędzie 
i buczyna, które starannie zbierać i gromadzić 
trzeba, by w czasie długotrwałej zimy mieć co 
zadawać zwierzynie j utrzymywać ją w łowisku. 

Z wymienionych 1wyżej nasion kasztany naj
mniej są wrażliwe na mrozy i z łatwością przecho
wać się dają: na strychu, klepisku i t. p. Natomiast 
żołędzie i buczyna są mniej odporne na mro:Gy 
i dlatego najwłaściwiej jest zadołować je w kop
ozyki, podobnie jak ziemniaki. 

Gdzie są założone pólka bulwowe, to, o ile 
w swoim czasie wykonano drugie cięcie łodyg, 
można około połowy miesiąca przystąpić do wyko
pywania kłębów, które służyć mają do dalszych, 
nowych plantacyj - na przyszłą wiosnę, albo też 
na zimową paszę dla sarn i zajęcy, gdy kłębów 
tych jest więcej niż potrzeba do dalszej uprawy. 
Kłęby bulw przechowywać można w kopczykach, 
podobnie jak ziemniaki, albo też w suchej, bez-
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mroźnej ubikacji, przysypane suchym piaskiem, 
tak, aby w całości były .pokryte. 

Kto ma do wysiewu Jiasienie żarnowca .(Spar
tium scoparium), winien to uskutecznić w końcu 
października. Siewu dokonywa się w płytkie, za 
pomocą motyk zr·obione rowki i przykrywa nasie
nie ziemi<\ na 1/2 do 1 ctm., zależnie od spoistości 
ziemi. Im ziemia cięższa, tern cieńsze powinno być 
pokrycie ziemią. 

LISTOPAD. 
Zbliża się zima, a z nią czas krytyczny dla na

szych zwierzostanów, zarówno ·czworonogich, jak 
i skrzydlatych. Szczególnie krytyczną by.wa zima 
śnieżna w pozbawionych schronisk, gołych polach, 
dla kuropatw. Nietylko cierpią one od dokuczli
wych mro.żów, wiatrów i śnieżnych zawiei, ale 
nadto wystawione są na znacznie więks·ze niebez
pieczeństwa ze strony skrzydlatych drapieżników, 
niż w innych porach roku. 

Wcześnie też, t. j. przed s-padnięciem śnie
gów i nastaniem mrozów, pomyśleć trzeba o za
bezpieczeniu, a przynajmniej ulżeniu doli tych tak 
miłych i pożytecznych ptaków. -

Przedewszystkiem w.ięc, gdzie w polach nie
ma naturalnych lub sztucznie założonych, stałych 
schronisk (remiz), należy. postarać się o przygoto
wanie chociażby prowizorycznych, zrobionych 
z gałęzi drzew iglastych, z młodych sosenek, 
świerków lub jałowców, wkopanych prostopadle 
w ziemię, możliwie gęsto,· aby utwot'zyły zwarte 
skupiny (klomby), dostatecznie zabezpieczające 
w nich kuropatwy od mrozów, wiatrów i zawiei 
śnieżnych, a nadewszystko od bystrego oka lot
nych drapieżników. 

W Środku tych skup.in zrobić trzeba budki, 
również z gałęzi, pochyło ku sobie wkopanych, do 
zasypywania w nich pośladu, 

Prowizoryczne schroniska tak.ie, wielkości po 
10 - 15 metrów w kwadrat, rozmieszczone plano-
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wo wśród pól, w ilości, odpowiadającej przynaj
mniej łiazbie znajdujących się na danym tere.nie 
stad, obiorą sobie kuropatwy jako stałe, dzienne 
osiedla i unikną pt"Zez to samo licznych niebezpie
czeństw. , . , i0.a.1 

Schroniska takie robić należy wcześnie, przed 
spadnięciem śniegów, aby kuropatwy . miały czas 
oswoić się z przygotawanemi dla nich w ten spo
sób -Osiedlami. 

Jednocześnie z wykonaniem budek, trzeba też 
zasypywać w nich, jako przynętę, pewną ilość 
„zgonin" lub pośladu, izmies,zanego z plewami, al
bo drobną sieczką. A gdy się zauważy, że kuropa
twy już budki odwiedzają, należy zasypywanie po
śladu kontynuować perjodycznie, zawsze na noc, re
gulując ilość, zależnie od wielkości stad, oraz od 
tego, czy kuropatwy mają wolny dostęp do ozimin. 

Gdy kuropatwy ·znajdą w schroniskach zasy
pane dla nich ziarno, uczęszczać tam już będą 
stale i nie odc·z,ują potrzeby przeniesienia się pod 
wiejskie zagrody, gdzie, jak wiadomo, są w naj
rozmaitszy sposób tępione. 

To, co powiedziano o zasypywaniu karmy dla 
kuropatw, dotyczy w wyższym jeszc.ze stopniu ba
żantów, hodowanych na dziko. 

Również i dla zwierzyny czworonogiej w la
sach, mianowicie dla jeleni, danieli i sarn należy -
pozakładać do jaseł, a zatem pod daszkami pewne 
ilości paszy, np, owsa w snopach, koniczyny, se
radeli lub dobrego siana, oraz, choćby tylko na 
przynętę - trochę buraków, marchwi lub ziemnia
ków, co zapobiegnie rozproszeniu się zwierzyny 
po okolicy. 

Gdzie niema zbudowanych jaseł (paśników), 
trzeba wcześnie, zanim ziemia zmarznie, w odpo
wiednich do tego celu miejscach - na haliznach, 
pozabijać odpowiednią . ilość palików, wysokich 
0,60 do 0,80 metr nad ziemią, do nadziewania na 
nich snopków z paszą, by były gotowe, gdy na
dejdzie chwila intensywnego zakładania paszy. 
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Buraki1 ma'l"chew, ziemniaki, żołęclzie1 buczy~ 
nę najlepiej ułożyć w kopczyki na oczyszczone) 
ziemi i przykryć mchem1 liśćmi lub wiązkami sło
my - Zwierzyna sama cdgrzebywać je sobie bę
dzie. Ponieważ kasztany zawierają wiele goryczki, 
a trudno przewidzieć, czy nastąpią dość silne mro
zy, któreby przez przemrożenie goryczkę tę usu
nęły, najlepiej jest zadawać je już parzone, a wów
czas chętniej będą przez żwierzynę przyjmowane. 

Zrewidować też pojniki i lizawki, i po
oczyszczać je z opadłych liści 1 igieł sosno
wych i t. p. 

Z nastaniem śniegów rozpoczyna się tropienie 
i odstrzał dzików oraz szkodliwych dla łowiectwa 
drapieżników. 

Sledzić trzeba za sidłami i innemi pułapkami. 
zastawianemi przez kłusowników, na ścieżkach, 
wy.deptanych przez zwierzynę - co na śniegu 
z łatwością daje się wykryć. 

„ 
GRUDZIEŃ. 

Kto zamierza sprowadzić do dalszej hodowli1 
z.ające, bażanty lub kuropatwy, najwyższy czas1 
aby śpieszył z . ich zamówieniem. 

Zarówno w polach, jak i w lasach, rozpoc·zyna 
się dla zwierzyny okres krytyczny, szczególnie 
jeśli oprócz mrozów nastąpią obfite śniegi. 

Gdzie przeto nie przygotowano jeszcze w po
lach sztucznych schronisk i budek dla kuropatwi 
to czas najwyższy uskutecznić to i zasypywać po
ślady. Również i bażantom należy się zabiegliwa 
opieka. W p.rzygotowanych dla nich budkach lub 
pod daszkami - należy śnieg starannie usuwać 
i na oczyszczoną ziemię zasypywać karmę. 

W lasach, o ile te obejmują drzewostany liścia
ste lub mieszane, iglasto-liściaste1 z podszyciem 
drzew i krzewów liściastych, których młode pędy 
mogą dostarczyć zwierzynie choć jakie takie na
turalne pożywienie1 bez obawy szkód w młodni
kach, nie potrzeba z zakładaniem paszy sztUcznej 
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na początku zimy zbyt się spieszyć. Wskazanem 
jest natomiast ścięcie w różnych punktach łowisk 
pewnej ilości małowartościowych drzew osiko
wyc, brzóz, grusz, lub karłowatych, mniej cennych 
dąbków, których korę i młode pędy jelenie, da
niele, sarny i zające chętnie obgryzają. 

Natomiast gdzie tego niema, jak np. w lasach 
czysto iglastych, trzeba już na początku zimy po
dawać zwierzynie obficiej paszę sztuczną, aby nie 
dopuścić do jej wyemigrowania. 

Zależnie więc od jakości i ilości zwierzyny 
w danem łowisku i od tego, jaką paszą dysponu
jemy, zadawać należy: suszone łodygi bulw, wiązki, 
ciętych w czerwcu lub lipcu i zasuszonych liści 
dębu, osiki, topoli kanadyjskiej, buku, bzu jesien
nego, lipy, jesionu i t. p. oraz od czasu do czasu 
suszone pędy z liśćmi kruszyny; pozatem siano ko
niczyny i seradeli oraz siano łąkowe z pierwszego 
pokosu, snopki niemłóconego owsa, jarmuż, głąby 
kapuściane, marchew, buraki,„ ziemniaki, buczynę, 
żołądź, owoce kasztanowca i t. p. Te ostatnie za
dawać najlepiej parzone, przez co pozbywają się 
niemiłej goryczki i chętniej są przez zwierzynę 
przyjmowane. 

Przy zakładaniu wszelkiej paszy należy zwra
cać uwagę na to, aby jej nie gromadzić zbyt obfi
cie w jedno miejsce, lecz rozdzielać na mniejsze 
porcje i rozmieszczać w różnych punktach łowiska. 

Dla dzików najodpowiedniejszą paszą są: kłę
by bulw, buczyna, żołędzie, dzikie kasztany, snopki 
niemłóconego grochu polnego lub owsa, wreszcie 
padlina końska. Z zakładaniem tej ostatniej trzeba 
jednakże być ostrożnym, by nie zadawać na żer 
zwierząt padłych .na zaraźliwe choroby. Nie nale
ży też padlin}' zakładać zbyt obficie. 

W bieżącym miesiącu lochają się maciory dzi
ków. W tym więc czasie nie jest wskazany odstrzał 
odyńców, z powodu wstrętnej ich woni, - i od
łożyć to. lepiej na miesiące następne. Natomiast 
jest na Cpasie odstrzał warchlaków. 
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W grudniu od.bywają · się najliczniejsze polo
wania z naganką na zające i króliki w lesie, oraz 
polowania w kotły i ławą. 
· Gdzie zajęcy jest mało, stosować przy wyko
nywaniu polowań prawidła podane we wskazów
kach hodowlanych na październik. 

Z każdej ponowy na.leży obecnie korzystać, by 
tropić i tępić czworonogie drapieżniki, jak wilki, 
lisy, kuny, tchórze i łasice . Przy polowaniach na 
wilki i lisy znakomite usługi oddają fladry, któ
remi otaczać należy ostępy z ofropionemi wilka
mi lub lisami. O rysiach nie wspominam, gdyż jest 
ich w naszym kraju tak mało, że, pomimo ich 
prawdziwie rozbójniczego charakteru, o intensyw
nem tępieniu nie może być mowy. 

Początek grudnia jest też najodpowiedniejszy 
do przygotowania „ambon" i zakładania pnynęt 
na wilki i lisy. Jak to wykonać, opisane jest ob
szerniej we „wskazówkach hodowlanych na sty
czeń". 
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Walenty ~arczyński. 

ZADANIA I CELE ŁOWIECTW A POLSKIEGO 
ORAZ DROGI JEGO ROZWOJU. 

Przyszłość łowiectwa nietylko u nas, ale na ca
łym świecie, jest obecny?J. rozwojem stosunków 
za~rożona. Czasy. gdy każdy mógł nieogranicze
nie korzystać z darów przyrody, niestety niepo
wrotnie mineły. Szvbki wzrost zaludnienia, środ
ków komunikacyjnych, -kolosalny postęp technicz
ny broni myśliwskiej, wy·zyskiwanie przez człowie
ka każdej niemal piędzi ziemi dla celow gospodar
czych, meljoracje i t. p., niedostateczna opieka 
ustaw oraz władz państwowych nad łowiectwem 
i wzrastający łącznie z tern we wszvśtkich kra
jach zastęp nietvle myśl:wych, co posiadaczy kart 
łowieckich - wszystko to stworzvło takie warun
ki, że nietylko zwierzostany, ale wogóle fauna 
zaczęły się fatalnie kurczyć i grozić kompletnym 
zaniki.em w osobach wielu swych przedstawicieli. 
Spowodowało to reakcję, która poszła w dwóch 

kierunkach. Istniejące we wszystkich krajach 
organizacie łowieckie, mające ·na celu rozwój i po
pieranie łowiectwa, poczęły się wewnętrznie kon
solidować i dążyć do objęcia w swem łoni.e 
wszystkich myśliwvch danego kraju, aby ich pod-

- dać pewnej dvscyplinie i zobowiązać do przestrze
gania pewnych zasad etycznych i gospodarczych, 
przy za.chowaniu których groźny proces zaniku 
zwierzostanów mógłby być opanowany. Nieza
leżnie od te~o powstałv liczne ligi ochrony przv
rody, działające w podobnym, lecz szerszym, bo 
obejmującym całą faunę i florę, a nawet i martwą 
naturę, zakresie. 

Okazało się wkrótce, że sprawa nie przedsta
wia się beznadziejnie i ie, i·dąc po właściwe· j dra-
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dze, można nietylko zwierzostany i niektóre, za
grożone całkowitem wyginięciem, gatunki zwie
rząt łownych uratowąć od wyniszczenia lub za
głady, ale nawet stan ich podnieść do dawno już 
niewidzianej wysokości. Wszystko okazało się 
zależnem od wyszukania i st0sowania właściwych 
dróg i metod. 

Jakie są w tych warunkach cele i zadania ło
wiectwa polskiego? 

Najważniejszym celem i zadaniem łowiectwa, 
i to nietylko polskiego, jest utrzymanie i przeka
zywanie zwierzostanQ_w i fauny swego kraju przy
szłym wkoleniom. 

Hasło to, aczkolwiek krótkie, dobitne i zro
zumiałe, nie . wyczerpuje jednak całkowicie za
gadnienia. Oparte jest ono na poglądzie, że do
tychczasowy, a przedewszystkiem przedwojenny 
stan zwierzyny i panujące w dziedzinie łowiectwa 
stosunki są czemś szczytnem, idealnem, co tylko 
utrzymać i przekazać następnym pokoleniom na
lęży. Wiemy wszyscy, że tak nie było i nie jest. 
Wiemy, że zwierzostany w wielu mieiscowościach 
pozostawiały dużo do życzenia, a wiele gatunków 
zwierzyny bliższych było w przedwojennych sto
sunkach wyginięcia, niż obecnie, np. głuszce. 
Wiemy, że w przedwojennych stosunkach i opie
ka nad ·zwierzostanami ze strony władz i społe
czeństwa, przedewszystkiem myśliwskiego, pod 
wielu względami nie była wolna od zarzutów. 
Podobnie zresztą jest i dzisiaj. Nietylko więc 
należy przekazać następnym pokoleniom to, co 
jest, ale jeszcze zwierzostany i warunki ich bytu 
w wielu bardzo wypadkach należy doprowadzić 
do normalnych, a częstokroć wprost odtworzyć. 
Uzupełnić więc wysunięte hasło musimy przez do
danie: „w najlepszym, dopuszczalnym przez wy
mogi gospodarstwa narodowego, przedewszyst
kiem rolnego i leśnego, stanie". Oczyw.istem bo
wiem jest, że hodowanie nadmiernych ilości zwie
rzyny w sposób, odbijający się szkodliwie na rol-
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nictwie i leśnictwfo, nie jest ani pożądane, ani 
dopuszczalne. 

Łowiectwo nie od dzisiaj istnieje i nie dziś się 
skończy. W rozmaitych postaciach istnieje od 
wieków i, miejmy nadzieję, że wieki przetrwa 
i istnieć będzie do końca ludzkości. Ma swoje 
tradycje i formy, częstokroć odmienne w różnych 
krajach, lub nawet ich regjonach i powstające 
wciąż nowe zagadnienia i warunki egzystencji, do 
których swoje obyczaje i metody dostosowywać 
lub nowe stwaTZać musi. Dlatego tet'l każdy kraj 
musi mieć i dbać o swoje oblicze fowieckie, wy
rażające 'Się w uprawianiu łowiectwa w pewnych 
formach, do zachowywania któ.rych winien umieć 
zmusić swoich myśliwych. Od powszechności za
chowywania pewinych nakazów gospodarczych 
i etycznych, od głębok!ego przeniknięcia ich · 
w szerokie rzesze myśliwych, zależy kulturalne 
oblicze danego kraju „w dziedzinie łowiectwa, 
oblicze, według którego dany kraj będzie sądzo
ny przez swych sąsiadów. 

Znaczenie tego kulturalnego oblicza jest olbrzy
mie. Zwierzostany i fauna danego kraju są po
chodną jego kultury, oczywi~cie, przedewszyst
kiem w dziedzinie łowiectwa. Nikt tak, jak kul
turalni myśliwi, nie potrafi podnieść zwierzosta
nów i utrzymywać ich na należytym poziomil?. 
Nikt tak, jak oni, nie ,potrafi zdobyć się na tyle 
ofiar i wysiłków, !lietylko w dziedzinie material
nej, ale, co bodaj je·szcze ważniejsze, w dziedzi
nie myśli i uczucia. Oni to, ci przodujący myśli
wi, tworzą c~da nietylko w dziedzinie hodowla
naj, ale także - literatury i sztuki. 

Dlatego też kulturalne oblicze danego kraju ma 
najważniejsze znaczenie dla rozwoju w nim ło
wiectwa i przyszłości. Przykłady tego mamy pod 
ręką. Podobnie, jak w biblijnych stosunkach, 
obecność choćby jednego sprawiedliwego miała 
ratować miasto od zagłady, tak i u nas, po znisz
czeniach wojny światowej łowiectwo zostało od-
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budowane wysiłkami nielicznej grupy ocalałych 
z wojennego pogromu, oddanych sprawie prawdzi
wych myśliwych. Podobnie zresztą stało się i w 
innych krajach, dotlqiiętych wojennem i powojen
nem zniszczeniem. 

Jeśli więc idzie o zachowanie łowiectwa i o jego 
przyszłość - najlepszą i najpewniej·szą drogą jest 
dbałość o kulturę łowiecką jego myśliwych, 
o skierowanie ich myśli i upodobań na właściwe 
drogi. Reszta sama się zrobi. Zrozumieli to 
Niemcy · i dlatego olbrzymie sumv wydają na tak 
zwane ogólne cele łowiectwa. Przeszło cztery 
miljony marek rocznie idzie na te cele. Dzięki 
temu łowiectwo niemieckie stoi na tak wysokim 
poziomie, dzięki temu oni jedni, ze wszystkich 
narodów świata, mogli zdobyć się na to, co no
siło nie dość mówiącą jeszcze nazwę: „Między
narodowa wystawa łowiecka w Berlinie". 

Droga do stworzenia kulturv łowieckiej iest 
jedna - to rozwój i popieranie literatury myśliw
skiej i należyte organizowanie myśliwych swego 
kraju. 

Zorganizowane łowiectwo potrafi wprowadzić 
dobre obyczaje i stosowanie właściwych metod 
hodowlanych, potrafi też wywalczyć należyte 
ustosunkowanie się do spraw łowieckich zarówno 
władz państwowych, jak i Ćałego społeczeństwa. 

Jeden jest jednak kardynalny warunek istnie
nia łowieckich organizacyj wszystkich krajów. 
Muszą one być apolityczne. Nie mogą być tere
nem politycznych ścierań, ani stać się narzędziem 
propagandy jakiegoś jednego, zwycięskie~o kie
runku. Jedyną, nietylko dopuszczalną, ale i ko
nieczną tendencją ich winno być dążenie do za
chowywania i przekazywania zwie·rzostanów swe
go kraju dalszym pokoleniom, utr~ymanie a nie 
roztrwonienie tego boga.dwa narodowego, jakiem 
są jego zwierzostany i fauna. Wprowadzenie do 
organizacyj łowieckich tendencji politycznych 
prowadzi prostą drogą do skierowania ich rozwo-
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ju i działalności na niewłaściwe tory, do wysu- · 
wania na czołowe stanowiska tych organizacyj 
nie ludzi, którzy w dziedzinie łowiectwa mają naj
więcej do powiedzenia i zrobienia, a ludzi z zada
niami łowiectwa c·zęstokroć nic, albo niewiele 
mających wspólnego 

A w łowiectwie jest jeszcze banlzo. dużo do 
zrobienia. Najważniejsze zagadnienie łowiectwa: 
sztuka współżycia z żywą przyrodą i umiejętność 
brania z jej darów tyle właśnie, ile można, nie 
naruszając źródła jej bogactw, nie znalazła jeszcze 
u poszczególnych narodów właściwego wyrazu. 
Znajomość na·sza życia pos·zczególnych zwierząt 
łownych i ich potrzeb, wbrew temu, coby się po
zornie zdawało, daleka jest jeszcze od dosko
nałości. Oczywiście, na obszarach o wysokiej 
kulturze rolnej nie trudno dochowywać się znacz
nych ilości sarn, kuro1patw, ·zajęcy i bażantów. 
Ale · niech tylko warunki będą trochę odmienne, 
to już powstają znaczne trudności, z któremi nie
łatwo się nieraz uporać. Już nasza znajomość 
możliwego i dopuszczalnego nasilenia tych gatun
ków w poszczególnych ' typach rewirów pozosta
wia wiele do życzenia. A cóż dopiero mówić 
o pozostałych gatunkach zwierzyny, t.zw. dzikieL 
Niewiele bardzo wiemy jak dochować się cietrze
wi, jarząbków, pardw i t. p. Co zrobić, aby zna
lazły się w pożądanej ilości w rewirach, które 
wydają się dla nich odpowie.dnie? Cała nasza 
wiedza o zwierzynie i jej potrzebach jest wogóle 
bardzo świeżej daty. Nie troszczono się o tę wie
dzę dawniej, uważając zwierzynę za jedno z bo
gactw przyrody, z którego każdy może czerpać 
dowoli, nie licząc się z. jakiemikolwiek wzglę
dami. 

Poglądy te pokutują do dziś dnia wśród mniej 
kulturalnych myśliwych i wśród szerokich . mas 
nieuświadomionej ludności. Są ·one też największą 
przeszk,odą dla z.dobycia obywatelstwa dla po
glądów współczesnych, odpowiadających potrzebie 



chwili. Czy dawne są czasy, gdy nie było wogóle 
jakichkolwiek czasów ochronnych, a czy nie cał
kiem jeszcze świeże, _gdy te czasy były niedosta
teczne i gdy polowanie otwierano zbyt wcześnie, 
na młodą, nielotną niemal zwierzynę. Wystar
czy pozatem wziąć podręcznik łowiecki, czy mo
nografię poszczególnego gatunku zwienyny łow
nej z p-rzed trzydziestu "tylko lat, aby wśród wie
lu słusznych poglądów zauważyć w nich bardzo 
znaczną ilość luk, niedomówień i wręcz błędnych 
zapatrywań. A i w stosunkach łowieckich, panu
jących wśród poszczególnych narodów, ·nie wyłą
czając nas samych, widzimy szereg rzeczy niepo
żąda-nych, lub w.ręcz groźnych dla poszczególnych 
gatunków zwieTzyny. Wystarczy wsk~zać na za
gadnienie ochrony przelotnego ·ptactwa i obec
ny, mimo całego niezaprzeczonego postępu w tej 
dziedzinie, stosunek do tego zagadnienia wszyst
kich bodaj południowych narodów Europy. Sło
wem, aby utrzymać zwierzostany, narody całego 
świata wiele mają je'szcze do przemyślenia i zro
bienia. Nie stoimy jeszcze wobec metod i sto
sunków, któreby nam utrzymanie tych zwierzo
stanów gwarantowały. 

I aczkolwiek poprawa stosunków łowjeckich 
po wojnie wszędz.ie bodaj jest · znaczna i widoczna, 
to jednak od trosk i obaw o przyszłość łowiectwa 
nie jesteśmy jeszcze wolni. 

A jak się ta sprawa pirzedstawia u nas? 
Niewątpliwie wiele z tego, co wyżej powiedzia

no, ma do nas :również zastosowanie. 
Pozycja nasza jednak jest gorsza, niż wielu 

innych narodów. Kulturalny poziom szerokich 
mas naSiZych myśliwych· jest wciąż jeszcze niż
szy, niż gdzieindziej, i sam przez się sta1!owi groź
bę dla rozw:oju naszych stosunków łowieckich. 
Stosunek władz, aczkolwiek przychylny dla spraw 
łowieckich, nie jest taki, jakim pragnęlibyśmy go 
widzieć. Widzimy to przedewszystkiem w dzie
dzinie wydatków na łowiectwo. Tak konieczne 
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pod.ciągnięcie kulturalne wzwyż nas2.ych myśh· 
wych wymaga specjalnej propagandy - popiera
nia wydawnictw i czasopism łowieckich, stworze
nie fachowej literatury łowieckiej, a w tej dziedzi
nie pomoc ze stirony państwa jest u nas niemal 
żadna. Daleko nam do c:zterech miljonów marek, 
wydawanych na te cele pr·zez Niemcy. 

Od czasu wydania obecnego prawa łowieckie
go z dopłat z art. 37 tego prawa Skarb Państwa 
zebrał około p,ięciu miljonów złotych, zaś na ogól
ne cele łowiectwa z funduszu tego, w zamierze
niu przeznaczonego na nie wyłącznie, zostało wy
dane może sto tysięcy. Cały szereg słusznych 
i uznanych postulatów łowieckich nie może się 
doczekać pomyślnego z·realizowania. Społeczeń
stwo, w tern znaczna część samych myśliwych, 
tkwi jeszcze w poglądach na łowiectwo, jako na 
zbytek i możność nieograniczonego czerpania 
z darów przyrody i jest obojętna dla wszelkich 
poczynań natury ogólnej. Wszystko, co w dzie
dzinie łowiectwa jest u nas zrobione, jest dzie
łem inicjatywy i wysiłku poszczególnych jedno
stek, zgrupowanych w Polskim Związku Łowiec
kim. Jakby wyglądały u nas stosunki łowieckie, 
gdyby tej pracy i tych wysiłków nie było? Jak 
będzie wyglądać przyszłość naszego łowiectwa, 
jeśli t1ch stosunków nie Żmienimy? 

Droga do zmiany tych stosunków, do stwo
rzenia warunków, w których o przysizłość łowiec
ctwa moglibyśmy być spokojni, jest jedna: stwo
rzenie takiej organizacji łowieckiej, która -
dzięki swej powadze i lic•zebności - umiałaby 
wywalczyć u władz i społeczeństwa konieczne 
uznanie dla słusznych postulatów łowiectwa. 
Organizacji, któ-raby obejmowała wszystkich my
śliwych Polski, umiałaby ich pociągnąć do wy
pracowania zasad etyki łowieckiej i odpowied
nich dla naszych stosunków metod hodowlanych, 
a także umiałaby nakłonić myśliwych Polski do 
ich stosowania. Zręby takiej organizacji już ma-
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ttty. Jest nią Po1ski Związek Łowiecki, który 
tyle dla polskiego łowiectwa już zrobił i swemi 
poczynaniami i osiągnięciami dowiódł, że w dą
żertiach swych jest -na właściwej drodze. Po
przyjmy jego poczynania, myślą, sercem i c'zynem, 
wypełnijmy jego kadry liczbą, a prędzej czy póź
niej wyprowadzimy polskie łowiectwo na sz.ero
kie wody spokojnej i lepszej przysz.łości. 

. 
SKUPUJEMY SKÓRY 

surowe wszvslkie zajęcze, królicze, tchórze, lisle, kuny, 
I wszelkie inne, p I a c q c n a i w y ż s z e c e n y. 

GARBUJEMY- FARBUJEMY 
s p e c I a I n o ś t: 

PREPARACJE TROFEÓW MYŚLIWSKICH 
FUTRA gotowe dostarczamy, myśHwskie, pokrowca futrzane 

do aut, sań I t .p. Modernizujemy futra. Pouczajqce cenniki 
· ilustrowane bezpłatnie. 

POLSKA CENTRALA SKÓR i FUTER Sp. z ogr. odp. 
Poznań, ul. M. Focha 27-31. tel. 84-38 
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Kpt w st. sp. Stanisław Lyslńsld. 

Z ŻYCIA PTAKóW. 

CHARAKTERYSTYCZNE RUCHY I POZY. 

Pełna charakterystyka fizj alogiczna , gatunków 
ptaków - obok ścisłego określenia sposobów lo
tu, ostrości poszczególnych zmysłów, wędrówek, 
żywienia, funkcji rozrodczych, mowy i inteligencji 
ptasiej - .wymaga także dokładnego opisu i omó
wienia podpatrzonych tak w wolnej przyrodzie, 
jak w hodowli - por usze ń i po z y c y ,j, wła
ściwych poszczególnym grupom tej klasy. 

Osta~nio wymienio~e szczegóły nąjbardziej mo
gą żaińteresować myśliwych - hodowców dzikiego 
ptactwa, nie bez znaczenia są jednak dla przyro
do-malarzy i preparatorów wypychaczy; bowiem 
dla pierwszych cieka we będzie to wszystko, co 
dotyczy fizjologji ptactwa, dla drugich i ostatnich 
zaś - to, co stanowi logiczne uzasadnienie nada -
wanej preparatom pozy obok ich dążenia do 
unikania szablonu. Wystarczy na razie parę takich 
przykładów, jak: wybór skały, gruntu lub drzewa 
odpowiedniego dla spoczynku danego okazu; chwy
tanie żywego pożywienia, sposób spożywania, spo
sób trzymania skrzydeł, nóg, szaty podczas spo
czynku, wytężonej uwagi, podnieceń, niedomagań 
i t. p. 

Ptaki drapieżne wypchane w pozycji z szeroko 
rozpiętemi skrzydłami, na wyprostowanych no
gach, umieszczane na gałęzi, wyglądają bardzo efe
ktownie i, c,o najważniejsza, każde niemal . piórko 
daje się w tej pozie dokładnie obejrzeć, - jednak 
ta właśnie poza, zwłaszcza u dorosłych pfaków, 
u~erza · swą nien.atu.ralnością1 te1llbardziej, j_eśli 
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w fen sposób wypycha się okazy gatunków unika· 
jących gałęzi, np. błotniaki (Circi) 

Chociaż więc ptak szybko niesiony na ręku po
chyla się ku przodowi i pr·zysiadając nieco roz· 
chyla i unosi zlekka skrzydła (rys. 1) 1 to jednak 
pozycja1 o której przedtem była mowa (rys. 2), 
może być podpatrzona u dorastających piskląt dra
pieżnych (rys. 3), które unosząc się na gnieździe 
jakby próbują siły swych skrzydeł. Podobnie 
u większych drapieżników w chwili dosiadania po-

' mykającej zwierzyny (rys. 4). Tedy zamiast roz
pinać jastrzębia czy orła z wyciągniętemi nogami 
na gałęzi, bardziej wskazane byłoby zawiesić go 
na drucie niby w locie z ptakiem lub gałęzią nie
sioną w szponach. 

Poza lotem (który omawiałem w -1,Kalendarzu 
Myśliwskim" na rok 1938) wszystkie ruchy i po
stawy ptaków sprowadzają się tutaj do następu
jących momentów fizjologicznych i psychologicz
ny·ch: 

1) spoczynek (chwilowy, podczas wysiadywa
nia, drzemka i sen); 

2) wytężona uwaga: 
3) moment decyzji (np. przed zerwaniem do lo

tu, przed atakiem, obroną, ucieczką i t. p.); 
4) zadowolenie i radość (ich oznaki); 
5) przygnębienie i rezygnacja (u ptaków ranio

nych, chorych, schwytanych i t. p.); 
6) przerażenie i niepokój o potomstwo; 
7) gniew: (stosunek do osobników sobie podob

nych i do innych rodzajów); 
8) ruchy pospolite: chód1 bieg, skoki1 odskoki, 

pływanie, nurkowanie i nurzanie; ruchy dzioba 
i pomocnicze ruchy nóg przy spożywaniu pokar
mu; 

9) ruchy głowy i szyi w związku ze -sposobem 
patrzenia, słuchania oraz wyrażające stan psychi
czny; 

10) ruchy ogona, skrzy.del i tułowia. 
Gimnastyka kaczek { Anatidae}, kąpanie ptaków 
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drzewnych i ziemnych; ruchy fowarzyszące za1o
tom i t. p.; 
Omawiając punkt po punkcie sprawy powyższe, 

postarałem się zilustrować je tutaj szkicami, o ile 
możności zaczerpniętemi z natury, choć w przeważ
nej części pamięciowemi. 

Naturalna pozycja spoczynku ptaka wskazuje 
hodowcy na prawidłowość metod hodowli, stąd 
i punkt ten wymaga bardzo szczegółowego, choć 
treściwego . opracowania. 
Należą tu stany takie, · jak sen, drzemka, wysia· 

dywanie; odpoczynek chwilowy, względny, który 
można w dzień zauważyć nawet u najruchliwszych 
drobnych ptaków, przerywających od czasu do 
czasu na moment swe szybkie akrobacje i trwają
cych nieruchomo w pozycji mn. w. poziomej z dzio
bem nieco wzniesionym, tak iż obserwującemu 
wydaje się, że ptak chwilowo zaspokoił swoje po
trzeby, niczem nie jest niepokojony i odczuwa znu
żenie. Lecz już w następnej chwili spostrzegamy 
dalszy ciąg ruchu, który u gajówek (np. Phyllos
copus collybita) tak harmonizuje z ciągłem drże
niem liści osiny, białodrzewiu, brzozy, lipy, wiązu 
i in., w których gęstwinie spędzają te ptaki lato 
i część jesieni. 
Około południa chwile · odpoczyńku d·robnych 

ptaków stają się ·częstsze i niekiedy łączą w trwają
cy kilkanaście lub więcej minut spokój; ptaki nie 
odzywają się i nie szukają pożywienia (kosy, kwi~ 
czoły, wilgi, gajówki, trzcionki, pliszki, świergot
ki, skowronki i t. p.). 

U grzebiących kuraków, jak kuropatwa i prze
piórka, ustawicznie zajętych szukaniem drobnych 
źdźbeł roślinnych, mrówek, nasion i t. p., takich 
odpoczynków bywa więcej w ciągu dnia letniego 
i niekiedy przechodzą one w prawdziwą drzemkę, 
przytem kuropatwy starki i młódki z upodoba
niem wygrzewają się na wystawionych na słońce 
wzniesieniach (zwłasz·cza starki), jak kopki · zboża, -
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pagórki, a hodowane - na dachach, krytych ~oń
tem lub słomą. 

Prawdziwej drzemce oddają się wszystkie ga
tunki objadające się obficie: dzienne i nocne dra
pieżne, dzierzby, zimorodki i t. p. Drapieżne wy
bierają w tym celu bądź niedostępną skałę (wiel
kie orły), bądź gałęź poziomą, położoną dość wy
soko i osłoniętą zwłaszcza od spodu' (sokoły), gdyż 
podczas takiej drzemki słabnie ich uwaga na nie
bezpieczeństw, a cała energja organi1zmu zużywa 
się na trawienie. 

Miejsca stale wybierane przez te ptaki zdradza 
jedynie obecność na ziemi charakterystycznych 
kłębków, złożonych z piór, dziobów, resztek ko
ści, sierści, ości rybich i t. p., które oddzielone 
od trawionego mięsa, wyrzucane są następnie dzio
bem. 

Drzemka ptaków drapieżnych trwa dość długo, 
od 30 min. do ok. godziny i więcej u dużych pta
ków. Szata ich jest wtedy cała napuszona (z wy
jątkiem głowy), nogi skurczone, brzuch niemal 
opiera się na gałęzi, skrzydła zwykle końcami lo
tek skrzyżowane nad sterówkami, od przodu okry
te są napuszonemi piórami piersi i brzucha, jak to 
widzimy u kobuza (rys. 5). 

Poza rodzajami o wytrwałym locie, które często 
i długo przehyw<l!ją w powietrzu (drapieżne, jas
kółki, mewy, rybołówki i t. p.) wszystkie ·ptaki roz
maitemi sposobami dają wypoczynek swym tylnym 
kończynom: Tak więc: 

1) ptactwo o przeważających ruchach naziem
nych, kładzie się w tym celu na zmianę na pra
wym i lewym boku, wyciągając nogi z palcami swo
bodnie złożonemi; tu należą kuraki (rodzaje: Pha
sianus, Perdix, Coturnix), gołębie (r. Co/umba, 
Streptopelia), skowronki ( Alauda, Galerida), pli
szki (r. Motacilla), świergotki (r. Anthus), wresz
cie wróbel domowy; 

2) ptactwo o długich nogach, jak: bociany, żó
rawie, czaple, czajki, siewki, kulony, chróściele, 
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.1nodrzyki - stają naprzemian na jednej nodze, 
unosząc drugą do góry; 

3} ptactwo wodne, jak kaczki ( Anatidae), peli
kany, kormorany {Phalacrocoracidae), pływając 
lub siedząc na ziemi, zakłada nogę na kuper; 

4) łażące (rodzaje: Picus, Gecinus, Sitta i t. p.) 
dla odpoczynku nóg poprostu siadają na jakiś 
czas, tak, jak i inne ptaki drzewne, t. j. poprzecz
nie na poziomej gałęzi. 

Ptaki długolotne (rodzaje: Accipifer, Capri
mulgus, Larus, Sterna i in.} specjalnego odpoczyn
ku nóg nie potrzebują, gdyż nogi ich odpoczywają 
w locie. 

U wielu· gatunków zwłaszcza drapieżnych, samce 
i samice wysiadują jaja na zmianę, przyczeni głowa 
ich zajmuje położenie jak wogóle przy spoczynku. 
Niektóre np. kaczki, bekasy (rys. 5-a), -wysiadując 
i w dzień, śpią z głową założoną na grzbiet. 

Sen ·ptaków dzi~mnych trwa mn. w. od zachodu 
do wschodu sło~ca, inne jak kosy, kozodoje i śłe
powrony sypiają w dzień. Większość z -pośród pier
wszych, np. ziarnojady, gołębie, kaczki, bekasy, 
chowa podczas snu dziób, oczy, lub całą głowę na 
grzbiecie pod barkówki, drugie natomiast kryją 
się całe bądź w dziuplach (puszczyki}, bądź w gą
szczach na ziemi (kozodoje}, bądź w miejscach 
niedostępnych bagnistych, na gałęziach· drzew 
i krzewów, właściwych mokrym gruntom (S(llinae 
wierzbowate i t. p.). Tu szczególnie należą: -pu
hacz (Bubo maximus) i ślepowron (Nycticorax n.). 
Ptaki dzienne starają się ukryć w nocy przed 
wzrokiem sów, zwłaszcza bardziej w~doczne dla 
tych ·ostatnich nagie miejsca ciała (okolice oczu 
i dzioba) i zaś napół nagie pisklęta rodzice ukry-
wają pod skrzydłami. -

Z wyjątkiem snu, wszystkie te rodzaje spoczyn· 
ku nie są pozbawione .pewnej gotowo~ci :-- . uwa
g_a p~aką. ri_ie zupełnie zamiera - WiZrok skięrowa
ny jest zwykle tam, skąd . może mu coś zagrażać: 
drobne ptactwo, a także bąki, kormorany ·i sowy 
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(co dość truclno pochwycić w wolnej naturze) 
jak gdyby spozierają ku niebu, ptaki drapieżne 
i wielkie - raczej na ziemię (ry.s. 6 - 13). 

Ta gotowość do przyjęcia do świadomo§ci nie
bezpieczeństwa łącznie z najwygodniejszą pozycją 
dla spoczynku mięśni i systemu mózgowego jest 
najogólniejszą regułą spoczynku ptaków. Sh\d to 
tak charakterystycznem jest położenie głowy w 
stosunku do tułowia i do linji horyzontu. Da się 
ono określić przez oznaczenie na czaszce pewnego 
punktu, który zajmuje położenie kulminacyjne 
podczas spoczynku. Mianowicie, jeżeli mn. w. 
przez kąty paszczowe i środki oczodołów przepro
wadzić płaszczyznę, to przetnie ona w pewnem 
miejscu czaszkę. Punkt środkowy tego przecięcia 
będzie tym wierzchołkiem. Definicja ta, co praw
da, opiera się na dość dużej, lecz dowolnej ilości 
obserwacji. Płaszczyzna styczna do czaszki w jej 
punkcie kulminacyjnym będzie horyzontalną. Dla 
przykładu podaję tu czaszki: czapli siwej (Ar
dea cinerea - rys. 14), tracza {Mergus serrator -
rys. 15), gęsi ( Anser anser - rys. 16), biegusa (Ca
lidris a/pina - rys. 17), szpaka (Sturnus sophiae 
- rys. 18). 

Gatunki drzewne wybierają w celu spoczynku 
gałęzie poziome (żywica nie pożądana!) grubości 
odpowiedniej do obchwytu łapy, bowiem ptak 
drapieżny, zwłaszcza siedząc na zbyt cienkiej ga
łęzi, kaleczy,łby sobie palce własnemi szponami. 
Zbyt gruba znowu gałąź nie pozwala na dostatecz
ne zwarcie palców, a zatem i na należyty zsiad 
(ścięgna zwierające łapy), co nie daje organizmo
wi zupełnego wypoczynku. W hodowli doprze jest 
wybierać gałęzie, których obwód równy jest ok. 
11/5 obchwytu (rys. 19). Sposoby obchwytu łapka
mi przy spoczynku odpowiadają ogólnej budowie 
ptaka, najc·zęściej jednak gałąź bywa obejmowana 
normalnie t. j. poprzecznie (rys. 20 - górny}; 
rzadko wzdłuż (rys. 20 - dolny) czego u nas są 
przykładem jarząbki (T etrastes bonasia}, kozodo-
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je {Caprimulgus europaeus - rys. 21), a niekiedy 
i skowronki leśne (Lullula arborea); ptaki te w 
ten sposób ukrywają się za grubą gałęzią. Jerzyki 
(r. Micropus} zwracają wszystkie cztery palce do 
wewnątrz, sowy bądź palec wewnętrzny z kciukiem 
do tyłu, bądź .wewnętrzny palec do środka, układa
jąc go wzdłuż gałęzi, 1przyczem szpon jego tkwi w 
korze. Dzięcioły, papugi, kukułki i krętogłowy ma
ją stale zwrócony do tyłu palec skrajny i kciuk 
(t. zw. ptaki dwuparzystopalcowe). 

Co do położenia skrzydeł, to u pewnych rodza
jów końce lotek podczas spoczynku znajdują się 
poniżej linji sterówek (jak np. u młodych jaskó
łek, muchołówek, drozdów i t. p.); najczęściej jed
nak lotki w spoczynku skrzyżowane końcami wy
stają ponad ogon (u sokołów, orłów, gęsi, kaczek, 
mew i rybołówek). 

Osobniki zabiedzone, chore, szczególniej W zi
mie, siedzą mocno napuszone z lotkami opuszczo
nemi i sterówkami rozsuniętemi, z oczyma trochę 
zamrużonemi; taka pozycja oznacza też u młodych 
złe trawienie skutkiem nieodpowiednio dobranego 
pożywienia. Wielkie drapieżne w normalnym sta
nie zakładają lotki wysoko, krzyżując je nad ogo
nem, a jednocześnie opuszczają ramiona i rozchy
lają je nieco, jak to widzimy u kruków i u bielika 
(,rys. 22), którego linj a tułowia przybiera wtedy 
położenie bardziej poziome, niż to widzimy na 
egzemplarzach wypchanych. 

Najbardziej zbliżoną do pionu pozycję przybie
rają: sowy, błotniaki i jastrzębie. 

Pozycja spoczynku gwałtownie się zmienia, je
śli uwag a została nagle czemś pr·zykuta: głowa 
unosi .się ku górze, oczy rozwierają, wzrok skierowu
je tam, skąd można się spodziewać wyjaśnieJ!ia 
niepokoju, a cała szata staje się gładką. Nogi naj
częściej są wtedy wyprostowane. Ta zwarta i sku
piona p o s t a w a b a c z n a (rys. 23) trwa zwykle 
krótko, poczem szybko następuje decyzja: uciecz-. 
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ki, -przywarowania, przyczajenia, ataku, obrony 
i t. p. które zamieniają się w czyn. 
Pozycję wytężonej · uawagi widzimy prawie za

wsze u sów, a to dlatego, że zaczynamy je obser
wawać ~ zwykle dopiero wtedy, kiedy one nas daw
no _zauważyły i bacznie się nam przyglądają, cza
sem. przez zmrużone powieki, jak to czynią pusz
czyki, kt_órych głowę widać w dziupli drzewa (rys. 
24). W chwili poprzedzającej niepokój puszczyk 
na pewno spoczywał w pozycji wygodniejszej (rys. 
25). 
Ponieważ zwykle znajdujemy się od sowy w 

kierunku skośnym w dół, więc usiłując nam się 
dobrze przyjrzeć, tak wskutek pewnych właściwo
sc1 budowy samego oka, jak i wskutek płaskości 
oblicza, sowa zmuszona jest kierować obie niemal 
równoległe osi optyczne swych oczu na przedmiot 
swej uwagi, zwykle na naszą twarz. Dziób jej zo
staje wówczas wciągnięty w pióra szyi (lub karku 
przy obrocie głowy o 1800). Przy przejściu z po
stawy pionowej spoczynku do pozycji uwagi wy
tężonej, dla zachowania równowagi potrzeba pew
nego nachylenia ciała, przy którem, aby nie na
stąpiło względne opuszczenie głowy, nogi muszą 
się natychmiast wyprostować. Jeśli zbliżamy się 
do spoczywającej sowy z tyłu, to wówczas szybko 
obraca ona głowę o 180°, zupełnie na grzbiet. Jeśli 
się- zbliżamy z przodu, to sowa unosząc się na nóż
kach, trochę się garbi, wlepia w nas oczy, kłania 
się czasem kilkakrotnie {Carine nocfua, Strix aluco) 
i odlatuje. Te ukłony spowodowane są niczem in
nem, jak trudnością zespolenia pozycji · równowa
gi ciała z pozycją głowy, wygodną dla obserwacji. 
Zauważyłem też podobne ukłony u uszatek ( Asio 
ofus) chowanych w pokoju, gdy w dzień pokazy
wałem im zdaleka pożywienie. Ruchy sów, wyko
nywane w różnych okolicznościach są b. miłe i peł
ne jakiegoś komizmu, co przy ich inteligencji spra-
wia przyjemność hodowcy. . 
Pozycję baczną u ptaków dziennych znamionuje 







żywy ruch głowy (obroty o 90°), wyciągnięcie szyi, 
wygładzenie szaty, nachylenie grzbietu i wypro
stowanie oraz zestawienie nóg; to ostatnie zresz
tą nie zawsze ma miejsce. 
Przejście od postawy spoczynku do postawy 

bacznej ilustrują wizerunki: gołębiarza (rys. 26), 
bielika (rys. 27}, srokosza (rys. 28), przepiórki 
(rys. 29}, kuropatwy (rys. 30). 
Jarząbki (Tetrastes bonasia - rys. 31). jemio

łuchy (Bombycilla garrula), drobne ptactwo czu
bate, jak trznadle i potrzosy (Cynchramus schoe
niclus} zaniepokojone - podnoszą czubek. 
Przerażenie daje się rzadko obserwować na wol- ' 

ności u ptaków nie okaleczonych. Objawia się ono 
czasem krzykiem, wydawanym już w locie. Według 
opowiadania znajomych mi sybiraków, wśród licz
nych ~atunków kaczek, przebywających na dopły
wach Obi, o obfitujących w silne zakręty łożyskach, 
niektóre z nich zaskoczone nagłem pojawieniem 
się z za brzegu człowieka w czółnie, w pierwszej 
chwili przerażone z am y kały oczy, zamierając 
jakby na mgnienie oka, ·poczem gwałtownie się po
drywały. 
Młode brodzących (rodz. Vanellus, Charadrius, 

Oedicnaemus}, mew (Laridae) i in., niezdolne jesz
cze do lotu, gdy za późno spostrzegą wroga, aby 
uciekać pieszo, p r z y w a r o w u j ą, kładąc na zie
mi wyciągniętą szyję i przywierając do ziemi całem 
ciałem, trwają tak, jak nieżywe, póki nie minie nie
bezpieczeństwo. Szczególniej czynią to młode ku
lony (Oedicnaemus crepifans - rys. 32), bażanty, 
czajki i t. p., dając się nawet wtedy wziąć psu. 

Stare nielicznych gatunków, pochwycone ręką, 
z przerażenia wpadają w gniew (•przyczem pióra 
na głowie im się podnoszą). chwytają dziobem 
i szczypią dotkliwie palec (jemiołuchy, dzierzby, 
sikory!. wróble). Pfaki drapieżne w takich wypad
kach nigdy nie używają jako oręża dzioba, chwy
tają natomiast szponami; ·sowy wydają przytem 
groźne kłapanie - wcale jednak nie dziobią. Trzy-
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mane przeze mnie w ręku postrzelone kobuzy i kro
gulce nigdy mnie nie chwytały dziobem za palec, 
lecz starały się bronić szponami. 

Niepokój o potomstwó za zbliżeniem się nie.przy
jaciela . graniczy z wielkiem rozdrażnieniem, co rów
nież uzewnętrznia się ruchami wyrażającemi znie
eierpliwienie i jednocześnie głosem ostrzegaw
czym. Dzierzby i sroki zataczają młynki ogonem, 
ostrzegając młode powtarzanym sygnałem głoso
wym. Drapieżne dzienne krążą nad lasem, krzy
cząc z przerwami. Orzełek włochaty (Hieraetus 
pennatus) szybko zatacza duże koła, co chwila 
przytem zapada na . jakieś drzewo, by również szyb
ko pojawić się w innem miejscu. · 

Ptaki, których małe znajdują się na ziemi lub 
blisko nad ziemią, udając okaleczone (zbarczone) 
uciekają i wloką po ziemi jedno skrzydło; w ten 
sposób usiłują też odwieść wroga od swego potom
stwa kuropatwy i wodniki (Rallus aquaticus), oba 
te gatunki wydają przy,tem czasem nieopisany 
wrzask, podobny do głosu zarzynanego wieprza. 
Zwodzą również: piegże, słowiki, drozdy i t. p. Ku
ropatwy obie szybko powtarzają ten manewr, bie
gając w promieniu paru kroków od człowieka, 
zwłaszcza jeśli młode są jeszcze b. drobne; po 
chwili dzielą między sobą role, gdy samica od
wodzi małe, które zrazu rozproszone, biegną na 
jej głos, kogut udaje w dalszym ciągu okaleczo
nego i biega, zataczając w miarę malejącego nie
bezpieczeństwa, coraz większe koła. Po tern odla
tuje, by na głos kury przyłączyć się. Podobnie po
stępują stare wodniki {Rallus aquaficus) na tere
nie porosłym krzakami w okolicy bagnistej. 

Rzecz szczególna, że w podobnych okoliczno
ściach, a także w stosunku do innych istot, ptaki 
drapieżne nigdy nie okazują po sobie te-go pod
niecenia, ani gniewu. Są zawsze ~oważne, niby sku
pione i bynajmniej nie odznaczają się szybkością 
reakcyj. Ich chwyty szponami są jednak szybkie 
i' niepostrzeżone, gdyż ruchy te odbywają się zaw-
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sze drogą najkrótszą, bez widocznego przygotowa· 
nia, rozmachu i t. p., przytem z nadzwyczajną pre
cyzją. 

Natomiast ptaki z rzędu kurowatych (Gallinae), 
niektóre z brodzących (np. Philomachus pugnax), 
gołębi, żórawi, dropi i in. obok czupurnych ruchów 
posiadają dużo zapalczywości i złośliwości. Pawie 
np. są szczególniej dokuczliwe w ogrodach zoo
logicznych, gdzie należałoby je trzymać zdała od 
innych ptaków, ponieważ potrafią one godzinami 
całemi czatować przy klatkach, aby przy okazji 
trafić celnym ciosem w oko większego drapieżne
go ptaka. Taką rozrywkę pawia kilka lat temu wi
działem i zdaje mi się, że poważnie uszkodził on 
wtedy oko . orła przedniego, który spokojnie lecz 
nieostrożnie siedział na ziemi tu.ż przy kracie klat-. 
ki. Ze względu na równie nieprzyjazny stosunek 
i do innych istot (nawet do małych własnego ga
tunku) ~ajlepiej byłoby trzymac pawie w o.sobnem 
pomieszczeniu. 

Co do kogutów innych gatunków (jak bażanty)i 
to złość ich przeważnie nfo pozwala ich trzymać 
w jednej klatce, bo by się po.zabijały. 
Gołęb.i również nie trzeba trzymać z młodemi 

gatun.ków żarłocznych (wilgi, kraski, sroki, sójki 
i_ t.p.L bo te domagają się od każdego większego 
ptaka pożywieni.a, zbliżają się . i otrzymują w tym 
wypadku od gąłębia w czoło silne ciosy, pozba
wiające ich piór na głowie. 

Pozatem gniew ptaków idzie w parze .z ich cie
płokrwistością i źródła jego ' bywają zupełnie nie
wyjaśnione. Zdarzyło mi się np. obserwować wal
kę ze śmiertelnym wynikiem dla obu przeciwni
ków u dwóch młodych (kilkomiesięcznych) 
b ar gł ów (Sitta caesia) we w r z eś n i u. Były 
one tak ze sobą zczepione, że trzymając jednego 
z nich, przyniosłem obu do domu, gdzie jeden 
zdechł natychmiast, a drugi po uderzeniu się o szy-
bę. . ' 

Ta skłonność ptaków do gniewu stanowi okolicz-
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ność godną podkreślenia dla hodowców wszelkich 
kuraków, którym szkodzi rozdrażnienie. Indyk mo
że nawet poważnie się rozchorować z ~niewu, jeśli 
mu wciąż gwizdać. Stąd staranny dobór ptasiego 
towarzystwa jest ważnem zadaniem hodowcy dzi
kich i swoiskich ptaków. 

Obok jednego jastrzębia (dwóch nie można) do
brze jest trzymać wielkie i stosunkowo powolne 
ptaki drapieżne, jak orły przednie, bieliki i sępy 
(lecz nie kruki i wrony). Puhacze tylko parami, 
samce i samice. W prze.ciwieństwie do i astrzębi 
i puhaczy - mniejsze sokoły i sokoliki, także 
błotniaki, kanie, myszołowy i pszczołojady nie 
czynią sobie wzaiemnie szkody. 

Gatunki o ruchach spokojnych i flegmatycznych, 
jak: · czaple, kormorany, mewy, pelikany, czerwo
naki, kaczki, gęsi (ale nie łabędzie!}, a dalej, ku
liki, kulony, mewy i rybołówki - można trzymać 
razem w wielkiej klatce o lekkiej konstrukcji na
krytej siatką metalową, mieszczącej w sobie staw 
z wyspą, skałami, drzewami i krzewami, gdzie pta
ki te razem czują się wyśmienicie, lataią i krążą, 
krzycząc nad wodą. Najleoszym przykładem iest 
tak · właśnie urządzona wielka klatka w paryskim 
.,Jardin des Plantes". Widać tam, że ptaki nietyl
ko, że się nie biją, lecz . są ożvwione i przyjaźnie 
względem siebie usposobione. Wystarczyłoby jed
nak wpuścić tam łabędzie białe lub czarne, by po
psuć tę hrmonję . 
. W jakim stopniu poszczególne gatunki są zdol
ne okazywać swe zadowolenie, radość, wyrażającą 
się przymilaniem, łaszeniem swemu panu, co do te
go, ·poza danemi zaczerpniętemi z wielu źródef. 
literatury fachowej (zwłaszcza dawniejszych hi-' 
storji naturalnych}, można sobie niejakie pojęcie 
wyrobić na zasadzie spostrzeżeń osobistych. Ina
czej mówiąc, praktyka jest tu zawsze bogatem źró
dłem uzupełnień i sµrostowań. Chcąc jednak po
znać inteligencję ptaków, trzeba poza hodowlą ob
serwować je również w naturze wolnej. Z tycb 
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trzech źródeł wynika dopiero ocena tej ruchliwo
ści wyra~u, która .zapewne towarzyszy większej in
teligencji gatunków„ Pod tym ostatnim względem 
na pferwszem miejscu ·stawiam sokoły z ródza ... 
jów: Hierolalco, Genaya, Rhynchodon, Falco, Tin
nuculus i jasfrzębie { Astur, Accipiter }, potem kru
ki, sowy, papugi, srokos·ze, szpaki, wilgi, drozdy, 
gajówki (szczególniei Hyppolais icferina i Sylvia 
atricapilla), sikory, bargły, a także drobne ptasz
ki im pokrewnych rodzajów. Zaś najmniej ruchli
wą fizjonomię posiadaią i najmniej okazują wra
żliwości rodzaje: Ardea, Phalacrocorax i więk
szość rybożernych pta~ów morskich. 

Nasze ptactwo myśliwskie, szczeg.ólniej kuropa
twy, pr.zep\órki, derkacze, ogromnie jest miłe, gdy 
biega po pokoj:u, po sprzętach, zwinnie chwyta na 
podłodze mt.lszki . lub zbiera rozrzucone ślimaczki, 
podrywa się i wydaje przytem swe skrzypiące 
głosy; ni1!dy jednak nie okazuje człowi.ekowi J~
go przymilania się, . ibliżone~o do łaszenia się o wie
le · inteligentniejszych, niż ptaki; zwierząt ssący.eh. 
To· łaszenie się, jak również ciągłe psoty, figle, na-
śladowanie głosów ··czynią naprawdę zajmującerni 
kruki, sokołyf sowy, dzi~rzby i kosy. 

Raróg {Genaya cherrug) zraniony i 'schwytany ·w 
kraju nadamurskim, 'kurowany 'i · starannie' chowa
ny, siadał zawsze ostrożn'ie na ręku swego pana; nie 
kalecząc go swemi potężnemi szponami, z upodo
baniem bawił się jego. ·uchem, mus~ając: d·ziobein, 
ilekroć zaś ten wchodził do pokoju, kwilił'- gło
śno i trząsł rozchylonemi nieco skrzydłami. Otrzy
mywał on z ręki · małe ·kawałeczki mięsa ptasiego, 
póki mu się chore skrzydło nie wykurowało, po
c~em . latał oswojony w pobliżu domu„ Zdechł na
karmiony· przez służącą kluskami. 

Ch·owane. przeze mnie gatunki dzier.2'b, a ,- t~kż~ 
wilga, latały po parku, na ·mój głos · lub g.wizdanie 
z bardzo daleka się odzywały,· przylatywały, · sia
dając na 'ręku, ramieniu lub głowie. Dzierzby do
stawały wtedy k~wałeczki mięsaf a wil1!i - jagody 
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morwy, wiśnie, gąsienice, chleb razowy rozmięk
czony i t. p. Wszystkie _one karmione, trzęsą skrzy
dłami, wrzeszcząc co sił. Kawka chowana lubi dra
żnić zwierzęta domowe, psy i koty, skubiąc je w 
ogon lub w nos, kiedy ułożą się do drzemki. Przed
miot jakiś trzemany dopiero co przez człowieka, 
n. p. gazetę, sroka porywa i z wrzaskiem unosi, 
czyniąc niby na przekór. 

Ochota pf.aków krukowatych (huki, kawki, sro
ki i sójki) do ciągłego majstrowania nie w celu 
zaspokojenia apetytu, lecz dla jakiejś przekornej 
zabawy, widoczną jest i w wolnej przyrodzie. Wro-

, ny szczególniej, bawiąc się wyciąganiem na wierzch 
i pozo.stawianiem w tym stanie kiełkującego na 
polach zębu końskiego, bywają utrapieniem rol
ników. Przyzwyczajenie to jest tak silne, że nie 
wystarczają zwykłe strachy, kładzie mu kres do
piero strzelba. 

Z ruchów pospolitych - chód zwykły właściwy 
jest brodźcom. biegusom (które właściwie nie bie
gają, lecz szybko chodzą), żórawiom, czaplom, bo
cianom, dropiom, kulikom, kulonom, cza i kom, 
siewkom i t. p. Niektóre z nich, jak kulik (Nume
nius atquafa) orzyśpieszaią chód przez powiększe
nie kroku. Właściwym biegiem można nazywać 
dopiero takie posuwanie się naprzemian z odbiciem 
nogami, przy którem ptak w pewnym momencie za
wieszony jest cały w powietr-zu, przez co czyni kro
ki większe, niż jego największy rozkrok oodłuż
ny. Tym sposobem większość kuraków i gołębie, cie
knąc z największą szybkością, chodzą, a nie bie
gają. Bieg jako wyłączny sposób porusza
nia się naziemnego, właściwy jest tylko nurom 
i perkozom (przypadkiem zna i dującym się na lą
dzie w okresie nielotności.), które podczas biegu 
pomagają sobie, machając dla zachowania równo
wagi skrzydłami, gdyż posuwając się zwykłym cho
dem >przewróciłyby się natychmiast. W ten sposób 
dopada wody z głośnym piskiem wydobyty wraz 
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z rybami perkoz mme1szy (Tachybaptes rulicotlis), 
gdy zostanie następnie wypuszczony na piaszczy
sty brzeg stawu, 

Dropie (Otidae), pawie, bażanty, chróściele -
zarówno chodzą, jak biegają. Orły posuwają się 
na ziemi skokami lub b. powolnym krokiem. Le
piej od nich chodzą jastrzębie, a błotniaki, które 
znakomicie chodzą, nigdy prawie nie skaczą. So
wy, gdy są zmuszone do ruchów naziemnych, ska
ćzą, garbiąc się mocno ( Asio otus, Asio f lammeus, 
Strix aluco i in.). Drozdy, jemiołuchy, gajówki, łusz
tzaki - tylko skaczą. Kruki, szpaki, zięby, trzna
dle i poświeszcze zarówno skaczą, jak chodzą, go
łębie, śnieguły, skowronki, pliszki i świergotki -
chodzą wyłącznie, 

Bokiem potrafią skakać (trawersować) kruki 
i niektóre większe drapieżce o długich ogonach. 
Odskakiwać w tył potrafią bodaj tylko kruki 
i żórawie, choć możliwe, że jest to połączone z ru
chem skrzydeł. 
Łażą wzdłuż pnia lub ściany prostopadłej: dzię

cioły, pomurniki, pełzacze i bargły1 te ostatnie na
wet głową w dół. Drobne ptactwo jak sikory, kró
liki i t. p. czepia się niekiedy od spodu przedmiotu, 
a grubodzioby, krzyżodzioby, jemiołuchy, łuskowce 
i niektóre gile pełzają w dół i gałęzi na gałąź przy 
pomocy dzioba (podobnie do papug), 
Pływanie odbywa się albo zapomocą wiosłowa

nia dwoma nogami jednocześnie, co wygląda jak 
skakanie (rodzaje: Fulica, Porphyrio, Gallinula, 
Porzana, Rallus, Tachybaptes ruficollis i in.), lub 
też wiosłowanie nogami naprzemian, •CO czyni ruch 
jednostajnym (większa część ptaków wodnych, a 
także indyki). 

Nurkują: łyski (Fulica), chróściele (Rallus), 
kurki i kokoszki (Porzana, Gal/inula), Nury (Co
lymbus, Urinator), perkozy (Podiceps, Pedetaythya, 
Dytes, Proctopus, Tachybaptes), krzyżówka ( Anas 
plathyrhynchos), cyranki (Querquedula, Crecca), 
podgorzałki, tracze (Mergus, Mergellus), kormorany 
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(Phalacrocorax), alki (Alea}, nurzyki (Uria}, IIlas ~ 
konury (Mormonidae). 

Nurzają się pelikany· (Pelecanus); łabędzie (Cy
gnus}, gęsi ( Anser, Chen, Brania, Bernicla i t. p.), 
mewy ( Laridae}, rybołówki (Sterna, Hydrochelidon). 
Rzucają się w wodę choć nie pływają: bielik 

(r. Haliaetus}, rybitwy (Pandion), zimorodek (Alce
do} a także mewy i rybołówki, zaś zanurzają do 
połowy Anatidae i inne. 

Wreszcie pluszcze (rodz. Cinclus) chodzą pod 
wodą po dnie strumieni i potoków górskich, szu
kając tam drobnych żyjątek jak: ikra, larwy, mię
czaki, robaki i t. p. 

Co do ruchów dzioba, to sam kształt jego wska
zuje na przeznaczenie u różnych rodzajów d. o 
c h w y t a n i a, ud e r z a n i a s z tych e _m, 
s · z a r p a n i a, z g n i a t a n i a z a c i s k i e m, 
r o z -b i j a n i a c z.. k u c i a i t. p; 
Ponieważ poszczególne rodzaje i większe grupy 

stosµją w rrównym stopniu kilka z w. w. sposobów 
użycia dzioba, więc też można je scharakteryzować 
grupami. · 

Dzioby w y ł ą c z n i e c h w y t a j ą c e po
siadają: kozodoje (Caprimulgus), jerzyki, jaskół
ki, muchołówki, żwirowce {Glareola pratincola): 
chwytają one zdobycz prawie wyłącznie w p o
w i e. t r .z ą głośno trzaskając i ·połykając ją na
tychmiast w całości, co najwyżej nieco i;gniecioną. 
Wyjątki stanowią tu: Muscicapa parva, która wpra
wdzie rzadko zrywa dziobem dojrzałe jagody cze
remchy, zatrzymując się w locie oraz żwirowce, któ
re chwytają owady, uganiając się za niemi piesz...o 
po piasku. 
. Do grupy .ptaków c h w y t a j · ą c y c h, lecz 

prócz tego · zdolnych do u d e r z a n i a- i p o
trząsa n i a żywej zdobyczy w celu 
u ś m i e r c e n i a , należą: żołny (r. Merops), 
zi.mor-0dki ( Alcedo), kraski (Coracias}, a dalej ry
boż~rn~: _perkozy {r. Podiceps}, czaple (r. Ardea), 
t.ybo-łówki {r. Sterna), pelikany (r. Pelecanus), kor-
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tnórany (r. Plzalacrocorax), których pozywieriie sta
nowią wyłącznie zwierzęta wodne (przeważnie ry
by) o rozmiarach umożliwiających p o ł k n i ę':. 
c i e w c a ł o ś c i. Z nieco większemi rybami 
rodzaje te nie mogą sobie poradzić. 

Rodzaje P-taków o dziobie wydłużonym i na koń
cu miękkim chwytają drobnemi ruchami najczę
ściej o m a c k i e m, również miękką zdobycz, 
zanurzając dziób w wodę, błoto, lub warstwę zgni
łych liści, a także w mocno spróchniałe kłody po
walonych drzew i t. p. Tu należą: kuliki, bekasy, 
słonki, bataljony, szlamniki, z których rodzaje Sco
lopax i Limosa mają górną połowę dzioba znacznie· 
dłuższą od żuchwy i z twardej powierzchni nic 
zbierać nie mogą, inne natolniast jak bataljony 
chwytają drobne owady (często Coleoptera} nawet 
na oko. Czajki, siewki i chróściele chwytają 
i zbierają pokarm także i z twardej powierzchni, 
n. p. z podłogi.' 

Sztychem uderzają żywy łup czaple, ]~>0ciany, żó
rawie tylko w razie konieczności uśmiercenia -
bocian prócz tego większe zwierzęta w tym celu 
wstrząsa silnie i ogłusza przed spożyciem, poza
tem chwytają one poprostu, podrzu9ają a następ
nie chwytają z dołu w okolice kąta paszczowego 
i połykają zdobycz w całości. 
Żórawie .poza1te1IJ. zbierają bardzo •zręcznie i po

karmy roślinne (groch na polach). 
Dzięcioły, bargły i orzechówki, kują skorupę 

najtwardszych ouechów, wydłubując z nich jądra. 
Ptaki drapieżne kują również z wielką siłą za

krzywionym końcem szczytu dzioba czaszkę zwie
rzęcia w celu ogłuszenia i rozbicia. Też same drcl
pieżniki a także sowy, dz:erzby, kruki, z morskich 
zaś wydrzyki i petrele - szarp i ą, odrywając 
części zdobyczy. Sę.py i ścierwniki (Neophron per
cnopterus) mogą odrywać kawały padliny' bez 
przytrzymywania łapą, inne drapieżne~ .sowy; 
dzierzhy i kruki posługują się w tym · cehr także 
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jedną łapą. Nieco podobnie sikory dłubiąc pestkę 
przytrzymują je obi,ema nóżkami symetrycznie. 
' Najsilniejszym z a c i s k i e m dzioba przy 

zgniataniu twardych pestek (wiśni, czeremchy, bu
ku, grabu i t. p.) wyróżniają się grubodzioby Cocco
thraustes s.), łuskowce (Pinicola enucleator ), krzy
żodzioby (Loxia curvirostra i in.), gile (r. Pyrrhu
la), a z drapieżnych stosunkowo najsilniej zwiera·
ją szczękę z żuchwą sokoły właściwe. 
Podług kąta zakrzywienia dzioba (rys. 33-40) -

można zestawić zdolności szarpiące następującyc:. 
drapieżników: orłosępa (Gypaetus barbatus rys. 
39 spotykany dawniej w Tatrach), sępa płowego 
(Vultur fulvus rys. 38), orłaAquila nipalensis orien
talis rys. 35), potem: jastrzębia ( Astur gentilis 
rys. 33), sokołów Hierolalco candicans, Rhyncho
don peregrinus, Erythropus vespertinus rys. 34, 36, 
37), myszołowa (Buf eo b. vulpinus rys. 40). W jesz
cze mnejszym stopniu zdolność tę posiadają pe.! 
wne gatunki sów, które biorą raczej drobne zwie
rzątka, połykając je w całości po uśmierceniu 
szponami. 

Kuraki, gołębie, łuszczaki, skowronki, poświerk1, 
papugi, czajki, siewki, kurki wodne, derkacze po
siadają niemal nieuchwytny dla oka sposób z b i e
r a n i a dx.obnego ziarna, źdźbeł Toślinnych i owa
dów (n.· p. mrówek). Z tych gołębie żywią się wy
łącznie pokarmem roślinnym (szczególniej nasio
nami motylkowatych). Uderzenia dzioba wszystkich 
tych ptaków są tak szybkie i celne, że zaledwie 
można dostrzedz momenty: uderzenia, odbicia ziar
na od twardej powierzchni i pochwycenia go w po
wietrzu (kury), rozbicia plewy owsa przez ude
rzenie o kamień (dzierlatka Gal-erida crisfata); roz
warcie kleszczowate szczęk o tyle tylkoJ aby okrą
głe ziarno grochu zostało wciśnięte do dzioba (go
łębie) i t. P" Gatunki te i rodzaje celnemi uderze
niami dzjoba zb:erają pokarm z takim pośp:.ec·hem, 
jakiego nigdy me obserwujemy u drn1df.w, szpa
ków, kruk(•W, 1-.rn:.::ek, wilg, gajówek i t. p., kt,)re 
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przed każdym chwytem zosobna się przygotowują, 
starannie oglądając przytem dżdżownicę, ślimaka, 
liszkę lub larwę. 

W celu p r z e n o s z e n i a przedmiotów 
(zwierząt, gałęzi) ł a p a m i posługują się tylko 
ptaki drapieżne dzienne i sowy, wszystkie inne ro
dzaje przenoszą ite przedmioty tylko w dziobie. 

Kuraki (z wyjątkiem nielicznych gatunków cie
trzewi - jak T etrastes bonasia) zwykfy sobie w y
g r z e b y w a ć łapami pożywienie z ziemi, z mro
wisk i t. p. (dzięcioł- Gecinus viridis rozgrzebuje 
mrokisko dziobem). 

Anatidae (gęsi, łabędzie) s k u b i ą i A i e· 
ka ją trawę, pozatem wszystkie kaczkowate 
zgarniają pokarm masowo, niby szuflą swym sze
rokim dziobem. Krzyżówka n. p. tym sposobem ob
żera się całemi kłosami jęczmienia, na który często 
zapada setkami po zachodzie słońca. Potrafią one 
też chwytać, nurzając się do połowy w wodzie, 
z dna drobnemi ruchami dzioba pokarm, rozdrab
niając go, płucząc i oczyszczając z iłu i jednocze
śnie przesuwając do przełyku. W pozycji ogólnie 
znanej {rys. 41) dobywają one z dna stawu, jezio
ra, zatoki czy r·zeki: dafnie, larwy owadów, me
duzy, ikrę rybią, mięczaki, raczki, ryby i t. p. 

Zwroty szyi i głowy najbardziej są ograniczone 
u jaskółek, które nigdy nie obracają głowy w bok 
pod kątem większym, niż 90° i nie mają ku temu 
potrzeby, gdyż osi optyczne ich oczu tworzą kąt 
bliski 180°. Natomiast sowy obracają glowę o 
180°, ponieważ kąt ich osi optycznych jest b. ostry 
(rys. 42). Ptaki długoszyjne nadzwyczajną ruchli
wość głowy zawdzięczają swej szyi. Przechylanie 
głowy ńa ,bok u sów ma na celu nasłuchiwanie, 
u innych ptaków - spoglądanie w niebo na krążą
ce drapieżniki, 

Pod wpływem .podnieceń ptaki wykonują pe
wne ruchy .szyją, np. kaczory naprzemian ją 
kurczą i wycią~ają, samce łabędzie i perkozy wy-
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~inają w S, krętogłów okręca ipiralnie na bokii 
gołębie ją nadymają, podnosząc na niej pióra. 

Co do ruchów skrzydeł, ogona i tułowia - to 
szczególniej ważną oznaką zdrowia chowanych mło
dych ptaków jest pewna gimnastyka skrzydeł, 
którą uprawiają siedząc. U ptaków drzewnych wy
gląda to, jak jednorazowe wzniesienie obu skrzy
deł lramion) zrazu bez rozwinięcia lotek, które na
stępuje dopiero kolejno dla każdego skrzydła. Ptak 
się wtedy garbi i wyciąga skrzydia pokolei do ty
łu, czesząc je przy tern łapką (rys. 43}. U kaczt:n 
( Anatidae) wygląda to natomiast, jak bicie szyb
kie, wielokrotne w miejscu w powietrzu, z szyją 
i tułowiem wzniesionemi prostopadle do góry (rys. 
44}. Ptaki drzewne młode zasiedziałe, w hodowli 
trzeba od czasu do czasu zmuszać do ruchu skrzy
deł przez podnoszenie i opuszczanie na ręku, a tak
że podczas upa1ów zlewać je wodą i wystawiać 
na az1a1ame s1ońca, 1CO one z·resztą b. lubią. Obser
wowałem to zwłaszcza na sowach, krukowatych, 
dzierzbach, wilgach i t. p. Co do kuraków, to należy 
im pod tym względem pozostawić wolny wybór, 
stawiając jednak zawsze czystą wodę w pomiesz· 
czeniu, bo niektóre z nich, zwłaszcza młode, nie 
znoszą przymusowego zamoczenia ciała. 

Ruchy ogona u jednych ptaków, jak dzierzby, 
sroki, sójki - oznaczają niepokój, u innych jak 
kosy, drozdy, słowiki, gajówki, pliszki, opoczniki 
i t. p. towarzyszą poprostu każdemu ożywieniu 
- przy skakaniu, chodzeniu i chwytaniu owadów. 
Wachlarzowate rozsuwanie i zsuwanie sterówek w 
porze w10sennej u wron, kawek i gawronów ozna• 
cza podniecenie płciowe. Wiele gatunków, m. in. 
tokujące cietrzewie i głuszce, podczas swych zalo· 
tów podnoszą rozwinięte sterówki, opusz~ając przy 
tern skrzydła (kury, Gallinae, dropie, indyki, wró
ble i prawie wszystkie dropne ptaki}. Go1ębie cią
gną rozsuniętemi sterówkami po ziemi. 
Trwałe rozsunięcie sterówek u spoczywającego 

ptaka oznacza ból w wnętrznościach, spowodowa-
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ny urazem, głoclem, nieodpowiednim pokarmem i in· 
nemi niedomaganiami i cierpieniami. Tak zwykle 
siedzą napuszone w zimie ptaki, bliskie śmierci 
z wycieńczenia i zziębnięcia. 

Gdy młode ptaki drzewne zdejmują sobie sa
me lub wzajemnie szypułki ,z piór i wykonują różne 
ruchy, jak czesanie, 1przeciąganie, wiskanie i t. p. -
jest to oznaką ich zdrowia. 

W hodowli trzeba mieć zawsze na widoku, aby 
ptak danego gatunku wykonywał jaknajczęściej 
wszystkie ruchy temu •gatunkowi 
w ł a ś c i w e w w o 1 n e j p r z y r o d z i e. 

W zestawieniu ogólnem całość powyższych wia
domości o pozach i ruchach ptaków i o ich znacze
niu może się przydać niejednemu amatorowi ho
dowcy ptasiej dziczyzny dla osiągnięcia maksimum 
długowieczności i mnożności chowanych przezeń 
gatunków. To było ,tu moim celem. 

, 
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Leopold Pac-Pomarnacki. 

UW AGI O POLOWANIU NA ROGACZE. 

Kiedy jesteśmy w pełni sezonu polowań na ro
gacze, do majątków i folwarków, do leśnictw i ga
jówek zjeżdżają w każdą niedzielę i święto roje 
myśliwych z okolicznych miast, bliskich, dalszych, 
lub bardzo dalekich. Zjeżdżają myśliwi nawet z in
nych dzielnic kraju, albo i z zagranicy. Wszyscy 
oni ciągną do lasu, by zaznać pięknych wzruszeń 

· w spotkaniu z kapitalnym kozłem i zdobyć uprag
nione trofeum - wysokie, grube, dobrze uperlone 
parostki. Przyjeżdżają weseli, roześmiani, pełni 
jaknajlepszych nadziei, jakże jednak często wy
jeżdżają rozżaleni i rozczarowani, bo nic nie zabili, 
albo zabili młodego, mało wartościowego szóstaka, 
gdyż obiecanego „mocarza" nie mogli spotkać. Stra
ta czasu l poniesione znaczne wyda.tki jeszcze 
bardziej przyczyniają się do „minorowego" na
stroju gości. 
Pomyślnego wyniku łowów rzecz prosta nigdy 

zagwarantować nie można, jest to bowiem pewne
go rodzaju wygrana na loterji, zależna od wielu 
rzeczy niezależnych od naszych starań i wysiłków. 
Bywa jednak dość często, że ujemny rezultat po
lowania przypisać wypada straży leśnej, nie orjen
tującej się należycie w sposobach podjazdu, czy 
podchodu, albo też brakowi znajomości tych rze
czy u myśliwego. W artykule niniejszym podam 
więc kilka ogólnych wskazówek, dotyczących po
lowania na rogacze z podchodu i podjazdu. 

Przy odstrzale kozłów największą wagę przy
wiązywać należy' do polowań porannych, gdyż te 
trwają najdłużej, posiadają dobre warunki świetlne 
i umożliwiają przybycie pod osłoną mroku na sta· 
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nowisko. Kozioł strzelony o świcie - możliwy jest 
jeszcze do wytropienia i dobicia w ciągu dnia, na
tomiast postrzałek wieczorny w 90 procentach 
przepada dla myśliwego, gdyż przez noc potrafi 
znacznie oddalić się od miejsca strzału, a rosa 
zmyje farbę i zatrze tropy. 
Łowy wieczorne są tylko jakby uzupełnieniem 

polowania porannego i najlepiej się nadają do cza
tów na ambonie, wzgl. na skraju łączki, na którą 
rogacz .zwykł wychodzić. 

Jestem zwolennikiem wczesnego wyjazdu na po
lowanie, tak, by wschód słońca zastał nas już , w 
kniei, do której należy przybyć o brzasku. O tej 
porze, jadąc wolno wózkiem po dróżkach leśnych, 
duktach i łączkach - mamy możność spotkania • 
większej ilości pasących się sarn i wybrania do 
strzału dobrej sztuki. Sta1"sze rogacze odznacza;=.• 
się bowiem dużą ostrożnością i wychodzą na żer 
bardzo wcześnie, często jeszcze w pomroce, a z na
staniem dnia cofają się do gąszczów - tak, że po 
wschodzie słońca trudno je spotkać. O ile więc za
leży nam na odstrzeleniu naprawdę kapitalnego 
kozła, już najpóźniej o godzinie 3-ej rano powin
niśmy znajdować się w lesie. 
Każdy stary rogacz ma pewien ulubiony rewir, 

w którym stale przebywa i wiedząc o tern, nie na
leży objeżdżać, ani obchodzić dużych przestrzeni. 
Wystarczy jechać linjami, lub duktami przechodzą
cemi przez jego ostoję, a n:.:ewątpliwie wkrótce 
spotkamy się z upragnioną zwierzyną. Należy tyl
ko zachować ciszę, posuwać się wolno i uważnie 
obserwować otoczenie, nie zatrzymując wozu. Przy 
podchodzie dobrze jest włożyć na siebie chłopską 
sukmanę lub kostjum zielony, dzięki czemu mo
żna daleko łatwiej zbliżyć się do rogacza, niż w 
miejskim ubiorze. 

Jak można odróżnić zdaleka kapitalnego roga
cza., gdy się jest bez lornetki - może mnie ktoś 
zapytać. Trudno dać w tym wypadku dokładną 

182 



odpowiedź, gdyż jakichś stałych reguł ustalić się 
nie da. Są jednak pewne szczegóły, które oddają 
na polowaniu takiem dużą usługę i te zaraz wy
mienię. Przedewszvstkiem, jak na każdych łowach , 
tak i na tych, trzeba znać możliwie dobrze obvcza
ie sarn i tryb życia urożonych mocarzy zagajów. 
Bez tego warunku samodzielne polowanie jest pra
wie wykluczone, gdyż potrzebny będzie koniecz
nie gajowy - przewodnik, któryby palcem wskazał 
sztukę, do jakiej mamy strzelać, inaczej kapitalne
go_ kozła nigdy nie zabijemy. Przyznać jednak wy
paaa, że taki rodzaj łowów nie należy do bardzo 
przyjemnych, to też lepiej jest zawsze samemu 
wykryć i podjechać wybraną sztukę, bo wówczas 
zasługa nasza jest istotnie duża, a trofeum na
prawdę miłe. 

Aby to ułatwić młodym adeptom - podam po
niżej kilka uwag, które przy polowaniu z podjaz-
du napewno się przydadzą. · 

Jeżdżąc po łączkach i zrębach, największą uwa
gę trzeba zwrócić na te rogacze, które pasą się na 
skraju zagajników lub w ich głębi. To będą sztu
ki starsze. Kozły takie nigdy nie wych·)dzą daleko 
na wolną przestrzeń, a trzymają się bliżej zarośli, 
by w razie niebezpieczeństwa momentalnie w nich 
ukryć się. Do nich przedewszystkiem należy pod-". 
j eżdżać, chcąc zapoznać się z elitą rodu sarniego 
w danem łowisku. 

Poza okresem rui, stare kozły przebywają sa
motnie lub w towarzystwie jednej tylko kozy. Je
żeli więc zobaczymy ~·ogac:a przy stad7.ie sarn, 
złożonem z kilku sztuk - to możemy być pewni, 
że jest to młody szóstak, do którego strzelać ni.e 
będziemy. 

Jak już wspomniałem, starego rogacza · można 
spotkać na bardziej odkrytem miejscu tylko rano 
o wschodzie słońca, lub ruieco później. Potem na· 
leży uważnie lustrr;.>wać drągowiny liściaste, kultu
ry i zagajniki, a · zwykle tam właśnie go znajdzie-
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my. Pod żadnym pozorem nie trzeba lekceważyć 
sztuk pasących się samotnie w wysokopiennych, 
podszvtvch lasach - są to bowiem zwvkle owe ko
?.łv kapitalne, o które nam najbardziei chodzi. 
Wogóle należy przviać za zasadę oodieżdżanie 
do wszvstkich sarn chodzących poiedyńczo, o ile 
nie mo7emy rozróżnić, czy jest to rogacz, czy też 
koza. Recze. że trudy nasze zostaną w takim wy
parll<u kiedyś sowicie wynagrodzone. 

W mieiscach spokojnvch i odludnvch stare ro
gacze lubią czasami wychodzić w godzinach przed-· 
wieczornych na d:dkie łączki ]ub małe nolanki 
i żerować na nich do nastania ciemności, albo wy
grzewać się w słońcu. Znaiąc takie zakątki, warto 
tam czatować, lub oheiść czv obieclrnć te mieisca, 
a prawie zawsze Jidziekolwiek sootkamy sarnika. 
W wypadku, gdy jedzie się wózkiem, trzeba sta
rannie lustrować wzrokiem wyżej wspomniane po
lanki, gdyż rogacz często leży w trawie, albo pod 
krzakiem i nie obawiając się wasą~a - nie pow
staje, a tern samem może być łatwo przeoczony 
przez myśliwego. 

Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że nie zaw
sze starszy kozioł osadza naileosze parostki, czę
sto młoda. trzyletnia sztuka przewyższa urożeniem 
o całe niebo starego, mocarnego rogacza. Ogólnie 
jednak biorąc. stare kozłv posiadaia dobre parost
ki, warte zdobycia. Jedynie bardzo „podtatusia
łe" okazy są wstecznikami, maiącymi oręż już bez
wartościowy. Do tego jednak dochodzi rzadko, 
gdyz w dzisiejszych warunkach znikoma tylko ilość 
kaoitalnych sarników dożyć potrafi sędziwego 
wieku. 

Do sztuki pasącej się samotnie mozńa zbliżać 
się znacznie śmielej, niz do pary. Jadac stępa wóz
kiem - zeskakujemy na ziemię i idziemy obok 
przy wozie, zawsze jednak po przeciwnej stronie 
wasąga, czy bryczki, a nie od strony, po której 
pasie się rogacz. Zblizywszy się nieco ku zwierzy
nie, pozostajemy ukryci za pniem drzewa, a wóz 
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jedzie dalej, skupiając na sobie całą uwagę kozła. 
Z chwilą, gdy rogacz zacznie żerować i opuści łeb 
- można posunąć się cichutko do następnego bli
skiego drzewa czy krzaka. O ile rogacz podniósł 
głowę - należy stać w miejscu bez ruchu tak dłu
go, aż się uspokoi i znowu rozpocznie przerwane 
żerowanie. Tak postępując, podejdziemy wreszcie 
ha odległość możliwego strzału, nawet bez lunety. 

Nieco gorzej sprawa się przedstawia, o ile wy
brana przez nas sztuka chodzi z kozą. Tutaj je
steśmy śledzeni przez dwoje zwierząt i dlatego po
dejście na bliższą metę przedstawia dużo trudno
ści. O ile teren na to pozwala - najpraktyczniej 
jest w tym wypadku nie zsiadać z wozu, lecz strze
lać wprost z niego, albo ostatecznie starać się zblL 
żyć do rogacza, kryjąc się za posuwającym się cią
gle wózkiem. O ile zaś musimy podejść pieszo -
trzeba to czynić bardzo wolno i ostrożnie, mając 
wciąż na· oku obie sztuki i pamiętając, że nie mo
żemy liczyć na bliski strzał, zatem wykorzystując 
wszelkie sposobności do strzelenia z podpórki, do 
rogacza stojącego nieruchomo. 

W wypadku, gdy kozioł dostrzegł nas i krokiem 
oddalił się w las lub zarośla, możemy być pewni, 
że nie poszedł daleko. Trzeba więc wsiąść na wóz 
i zatoczywszy koło, objechać dane miejsce, a wkrót
ce spotkamy go ponownie. Mniej więcej to samo 
da się powiedzieć i o takim rogaczu, który opu
ścił polanę czy zrąb w lekki1ch1 wysokich susach. 

Inaczej jest natomiast, gdy spłoszona sztuka ru
szyła z miejsca galopem i poszła w las, jak strza
ła. Takiej nie warto już szukać, ponieważ umknę
ła ona bardzo daleko i trud ponownego jej odna-
lezienia będzie daremny. · 

Jak należy strzelać: do sztuki w biegu, czy też 
stojącej? Spotykałem się kilkakrotnie z podobnem 
zapytaniem i zawsze odpowi.adałem wymijająco. 
Rogacz, powalony w biegu na dużą odległość, jest 
naturalnie powodem silnej emocji i uciechy, jed
nak biorąc rzecz z punktu widzenia etyki i huma-
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nitaryzmu - oddać trzeba pierwszeństwo strza
łom do sztuki stojącej. 

Najlepszy nawet strzelec kulowy nie rnoż-? nig
dy ręczyć, gdzie pocisk ulokuje, jeżeli strzela na 
większą odległość, do kozła pędzącego z wielką 
szybkością. Stąd też powstaje duża cyfra trafień 
w zad, miękkie, albo w biegi. O dobrym tropowcu 
w przeciętnem naszem łowisku nie można nawet 
marzyć. Dobrze jest, gdy się ma do dyspozycji wy
żła, jamnika, lub choćby zwykłego kundla, o bar
dzo miernym węchu. To też postrzałek, zwłaszcza 
lżejszy, uchodzi daleko i przepada, a myśliwy wra
ca zdenerwowany i rozżalony, naturalnie bez zdo
byczy, którą znajduje się w kilka dni potem w sta
nie zupełnego rozkładu, albo nawet nie znajduje 
się wcale. 

Strzelając natomiast do sztuki stojącej, znacznie 
łatwiej jest trafić w komorę, a nawet jeżeli i na
stąpi pewne odchylenie - to u przeciętne~o strzel
ca ni'.e bywa ono nigdy tak duże, jak przy strza
le w biegu, słowem pewność dobrego trafienia jest 
w tym wypadku znacznie większa, a co za tern 
idzie, nie przysparza się wielu ~inących postrzałków. 
Reasumując - można powiedzieć, że tam, gdzie 

mamy w łowisku posokowca, lub choćby wyżła do
brze pracującego za farbą - możemy sobie pozwo
lić na ten przyjemniejszy strzał do biegnącego 
rogacza. O ile jednak polujemy bez psa, powinniś
my zdawać sobie dokładnie sprawę z trudności, 
jakie nas czekają w razie postrzelenia zwierzyny 
i dlatego strzelać do sztuki stojącej. W tym ostat
nim wypadku, nawet gdy zdarzy się postrzelenie 
- sumienie nie będzie nam tak dokuczało, bośmy 
postępowali z rozwagą i w sposób jaknajbardziej 
racjonalny, a wypadek zawsze może się przecież 
przytrafić i za to winy ponosić nie możemy. 

Na zakończenie jeszcze jedna uwaga: rogacza 
strzela się zawsze kulą. Może nią być pocisk sztu
cerowy czy z drylinga, może nią być nawet kula 
Brenneke do zwykłej dubeltówki, byle to jednak 
była kula. 
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l\t Tukałło. 

HODOWLA DZIKICH KACZEK NA SWOJSKO. 

Dlatego, żeby hodować sztucznie dzikie kaczki, 
to jest mniej więcej tak, jak bażanty w bażantar
ni - trzeba rozporządzać jakimś stawem przynaj
mniej wielkości 2-3 hektarów, doskonale chro
nionym od drapieżników i ludzi. 
Hodowlę trzeba zaczynać od jajek, gdyż kacz

ki muszą urodzie się na miejscu, i tylko w tym 
wypadku dobrze się trzymają danej miejsco.wości. 

Żródłami zakupu jajek są: 1) Hr. Ostrowska, 
Ujazd. woj. łódzkie, i 2) M. Tukałło, Nowogró
dek, maj. Boradn., - można też wybrać jajka 
z gniazd dzikich kaczek, lecz hodowla w ten spo
sób otrzymanych małych kacząt jest w pierwszem 
pokoleniu daleko trudniejszą i dlatego o niej mó
wić nie będę. 

Po otrzymaniu jajek należy je rozłożyć na 24 
godziny w suchem i przewiewnem miejscu, a po 
tym terminie podłożyć pod dobrze rozsiedziałe 
kury. Wylęgnięte kaczęta, po wyschnięciu, nale
ży przenieść na staw, gdyż przez pierwsze 
mniej więcej 60 godzin nie przyjmują one żadnego 
sztucznego pokarmu, żywiąc się znalezionym 
przez siebie planktonem na stawach. Po tym ter
minie należy je karmić taksamo, jak się karmi 
kaczęta swojskie, przyczem karmienie musi się 
odbywać zawsze w jednem i tern samem miejs·cu 
i przez tę samą osobę. Najlepiej do tegQ zbudo
wać mały domek z desek, z jednym tylko otwo
rem, którego drzwi byłoby łatwo zamknąć przez 
pociągnh~de sznurka. Gdy kaczęta już podro-
sną tak, że zaczynają podlatywać, przy karmie
niu zamyka się drzwi domku i złapanym w ten 
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, 
sposób kaczkom obcina się p1ora na skrzydłach, 
poczem wypuszcza się je na staw. 
Późną jesienią, gdy stawy są spuszczone, kaczki 

łapie się nanowo i zamyka je w jakimś ciepłym 
chlewku, karmiąc parowanemi kartoflami, tro
chą owsa - przyczem trzeba pilnować, aby kacz
ki miały zawsze w dużem naczyniu wodę, nietyl
ko do picia, ale i do wykąpania się. 

Tak przezimowane kaczki wczesną wiosną prze
nosi się do tego samego domku, o którym była 
wyżej mowa, a po kilku dniach ich tam pobytu 
i przycięciu znowu piór u. skrzydeł tylko kaczo
rom, .wypuszcza się je na swobodę. 

Przycinanie piór u skrzydeł kaczorom jest 
z dwóch powod.ów konieczne: 1) aby zakochane 
parki nie wylatywały z dane!!o terenu i 2) aby 
kaczka mogła skryć się łatwiej od prześladują
cych ją_ kaczorów. 

Jeżeli się jest w pełni pewnym ochrony tere
nu, można rozstawić budki hodowlane takie, jak 
dla bażantów, robiąc wewnątrz gniazda z suchej 
trzciny i trochy pierza, a kaczki bardzo chętnie 
je zajmują. _ , 

Gdy kaczki zaczną się nieść, podbiera się im 
jaja, mniej więcej 8-10 sztuk od kaczki, potem 
podbieranie się przerywa i kaczka pó zniesieniu 
znowu 8-10 jaj wysiaduje je sama. Z podebra
nemi jajami postępuje się tak, jak było powie
dziane na początku niniejszego artykułu o ja
jach sprowadzonych. Kaczęta, które wyhodują 

-4 starki bezpośrednio, stanowią już tylko materjał 
myśliwski i muszą być w tym roku odstrzelone. 
Jezeli polowanie ma się odbyć później, to jest np. 
w . sierpniu, to należy zaraz 16 lipca odstrzelić 
starki, gdyż może się zdarzyć, że starka całe 
stadko wyprowadzi na sąsiednie stawy. 

Przy hodowli kacz.ek należy bardzo dbać o od
świeżenie krwi, a to odświeżenie przeprowadza się 
dwojako: 1} przez dopuszczenie dzikich ka czo-
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rów. (W'.iosną do naszych kaczek zaczną przylaty
wać dzikie kaczory i jeżeli tych obcych kaczo
rów jest dużo, należy swoje usunąć - naturalnie 
bez hałasu, (najlepiej ·z małokalibrowego ztu
cerka), 2) Przez podłożenie pod kurę razem z ja
jami naszych kaczek kilka jaj wybranych od dzi
kich kaczek. Wylęgnięte w ten sposób kaczęta 
bardzo fatwo się wyhodują razem z nasz€mi, cze
go nie można powiedzieć przy hodowli osobnej . 

Jak widać z niniejszego, hodowla dzikich ka
czek jest rzeczą nad wyraz prostą i mało kosz
towną. 

Myśliwi, 

zapisuicie się na członków 

Polskiego Zwiqzku 

Łowieckiego 
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ZWIERZYNĘ, 
PTACTWO DZIKIE, 

DRÓB, SERY, MASŁO, MIÓD 
Zakupuje w każdej ilości i płaci najlepsze ceny 

firma 

Bracia PAKULSCY 
Warszawa, ul. Bracka 22, tel. 631-58 

pol~camy: 

na polowania i przy1ęc1a, wina stare, wystałe. 
Specj:ilnie wykwintne roczniki WIN BURGUN· 
DZKICH i WĘGIERSKICH, wódki, koniaki, li
kiery, zakąski świeże, ryby, sery, konserwy, 
owoce, i wszelkie nowalie sezonowe, po naj· 
niższych cenach. Zamówienia wysyłamy nie
zwłocznie. Ce n n i ki wysyłamy na żądanie. 

Dla W.P.P. Ziemian z cennika win 
udzielamy 10% rabatu. 

D a m s k i e, m ę s k i e f u t r a 
nainowsze modele na 

1938/39 rok 

JULJA UJEJSKA 
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Walenty Garczyński 

JAK POLOWAĆ NA KACZKI 

Kaczek coraz mniej - jest to powszechna skar
ga. 
Pomijając takie przyczyny, jak oszuszanie błot 

i regulacja rzek, wobec których jesteśmy bezsilni, 
należy s,twierdzić, że terenów kaczych nam jeszcze 
nie brak, jednak zasiedlenie ich przez kaczki -
„zakaczeme„ - pozosLaw1a naogor bardzo dużo 

do życzenia. 
Przyczyna tego leży głównie w nieracjonalnych 

sposot>acn, 1ak1l::mi potuie się u nas na Ka-.;z.l:U, spro
wadzaiących się przedewszystkiem do zbyt czę
stego i długotrwałego, potrzeba czy nie potrzeba. 
niepokojenia kaczek i wprost wypędzania ich 
z rewirów, w których z powodzeniem mogłyby się 
hodować. Żadna bodaj zwierzyna nie jest tak dłu
go, niemal przez cały rok, niepokojona przez po
lowanie, jak kaczki. 

Najwłaściiwszym okresem polowań jest okres 
letnio-jesienny, rozpoczynający się w mojem ro
zumieniu od 1 sierpnia i kończący się w pier
wszych dniach ,grudnia·, dla okrągłości rachunku 
powiedzmy 1 stycznia następującego roku. 
Wcześniejsze rozpoczynanie polowania na kacz

ki, niż z dniem 1 sierpnia, który to termin odpo
wiada uchwałom Międzynarodowej Rady Ło
wieckiej, jest zarówno z punktu widzenia hodo
wlanego, iak i etyki łowieckiej, w najwyższym stop
niu nieracjonalne. Kaczki z powodu różnych prze
szkód w wyprowadzaniu młodych lęgną się nie 
wszystkie w jednym czasie i w ciągu lipca z regu
ły cona1mnieJ trzecia część kaczeK jest meloma. 
Rezultatem takich ,przedwczesnych łowów bywa 
zabij an' e znacznej ilości starek, których opieka 
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nad młodemi, mimo różnych usłużnych teorj i 
o tern, że młode same się wyprowadzą lub przyłą
czą do drugiego stada, ma oardzo ważne znacze
nie. Prócz tego kaczka, która szc'zęśhwie wypro
wadziła młode, napewno wróci na przyszły rok 
do tego samego mie1sca i będzie przyczyniać się 
do utrzymania w niem stanu kaczek na należytym 
poziomie. Już więc z tego rpowodu rozpoczynanie -
polowania w czasie, w którym pada znaczna ilość 
starek, nie jest do zalecenia. 

Niezależnie od tego musi być zachowana rów
nież w stosunku do kaczek kardynalna zasada 
łowiecka, me niepokojenie zwierzyny w czasie 
lęgowym, który u kaczek kończy się koło 1 sierp
nia. Z punktu widzenia hodowlanego termin rozpo
czynania polowania na kaczki dopiero ·z dniem 1 
sierpnia nie nastręcza żadnych wątpliwości. Gdy
byśmy tego terminu stale przestrzegali i przed tą 
datą bk obawiali się zabicia starki kaczeL jak oba
wiamy się zabicia kozy, nasze kacze rewiry przed
stawiałyby się niewątpliwie znacznie zasobniej. 

Ale i z punktu widzenia samego uprawiania polo
wania zbyt wczesne rozpoczynanie polowania na 
kaczki nie jest wskazane. Z powodu nielotności 
większej ilości kaczek odnalezienie ich w tym cza
sie jest możliwe jedynie przy pomocy brodzenia. 
Mając na uwadze, że kacze.k naogół nie mamy za
dużo, dla ruszenia kaczki trzeba przebrodzić nieraz 
z wielkim trudem niemałą przestrzeń, zanim się co 
spotka i ilość potrzebnych w tym celu wysiłków nie 
stoi w żadnym stosunku do wyników polowania. 
Dobre to dla początkujących myśliwych, · dla któ
rych względy hodowlane stoją z natury rzeczy na 
ostatnim planie, jednak prawdziwy myśtiwy dla ta
kiego sposobu polowania nie będzie nigdy . wyrażał 
większego zachwytu, a poczucie mepoko1enia znacz
nej ilości jeszcze niewyr·ośniętych kaczek, łapanie 
ich przez ·psy i t. p., będą w nim zawsze wzbudzały 
uczucie· niesmaku. .Przytem długotrwałe brodzenie 
za kaczkami, choćby nawet latem, to najniebezpie-
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czme1szy rodzaj polowania dla zdrowia zarówno 
myśliwego, jak i jego psa. Psom nadmierne upra
wianie tego polowania, połączonego z długotrwałem 
oziębianiem organizmu, wprost skraca życie, a i sa
mym my~liwym bez żadnej wątpliwości nie wycho
dzi na zdrowie. Rzućmy więc ten sposób polowania 
i do kaczek weźmy się w inny sposób. 

Polowanie na kaczki rozpoczynamy z dniem 1 
sierpnia i uprawiamy go bądź z łódki i podrywu, 
bądź też na zlotach, czyli po poleskH sadach. Oba 
te rodzaje polowania uprawiamy do końca sezonu, 
czyli mniej więcej do pierwszych dni grudnia. 

Kaczki, szczególnie krzyżówki. w c1::i.gu· d'J.ia 
ukrywają się w wysokich trawach lub wodnych za
roślach. Na otwartej wodzie siedzą rzadko, prze
ważnie wtedy, gdy zbiorą się już w duże stada. Wte
dy chętnie siedzą na środku wielkich jezior i wód 
otwartych, czując się w ten sposób bezoiecznie. Ale 
o podjeździe i strzelaniu do nich w tych warunkach 
niema mowy. Natomiast tak zgromadzone kaczki 
stanowią t. ·zw. 11 sad" i są przedmiotem polowania 
na zlotach czyli sadach. 

W ciągu sierpnia kaczki na polowaniach z podry
wu z łódki dotrzymują dobrze i jeśli t. zw. „wozak" 
zna się na rzeczy, to kaczek spotykamy dużo i wy
niki polowania są obfite. Do skutecznego polowania 
na kaczki z podrywu konieczne są dwa warunki. 
Łódka musi być specjalna „poleska" - długa, wą
ska, płaskodenna, niewywrotna i stanowić ma do
skonałe narzędzie do •posuwania się ipo rozlewi
skach, wśród kęp i szuwarów. Kosztuje taka łód
ka koło 30 złotych. Drugi warunek - to odnl')wie
dnio wysoki poziom wód, umożliwiający jeźdżenie 
łódką wśród szuwarów. Bez tego niema polowania 
z podrywu, z łodzi. 

Gdy jesień pocznie się zbliżać, a kaczki zrobi;\ 
się ostrożniejsze i bardziej ostrzelane, występuje 
trzeci warunek - wiatr. Kaczka jest obdarzona do· 
skonałym słuchem i jeśli niema wiatru, ostrzelane 
kaczki zrywają się na nieprawdopodobne odle~ło-
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ści, na dwieście i więcej kroków i o polowaniu z po
drywu w tych warunkach niema mowy. Natomiast 
przy wietrze, gdy jedziemy pod wiatr, kaczki nic 
nie słyszą i dają się zjechać łódką na dobry strzał. 
Jeśli polujemy nie na rzekach, a na zarośniętych 
stawach i jeziorach, musimy przy polowaniu z po
drywu zachować jeszcze jedną taktykę. Po pier
wszych strzałach, gdy wszystkie kaczki zerwą się ze 
stawu czy jeziora, ukrywamy się natychmiast z ło
dzią w •trzcinach, czekając aż kaczki rozbiją się na 
mniejsze stadka i pozapadają z powrotem. Czasem 
manewr ten powtarzamy jeszcze po drugim strzale. 
Rozbite kaczki, gdy jeszcze słońce mocniej przy
grzeje, dotrzymują dobrze i możemy się spodziewać 
dobrego wyniku polowania. W przeciwnym razie, 
gdy nie będziemy umieli się zdobyć na potrzebną 
cierpliwość i zaniechamy, opanowani ~orączką 
strzału, opisanego manewru - powypędzamy ze 
stawu w krótkim czasie wszystkie kaczki i polo
wanie na ten przynajmniej dzień na tym terenie 
będziemy musieli uznać za skończone. 

Niemal w tym samym czasie co właściwe polo
wanie z podrywu z łodzi, tj. z końcem sierpnia, 
rozpoczyna się polowanie na zlotach czyli „sa-
dach", Polega ono na zwyczaju kaczek zbierania 
się w tym czasie (i •potem do końca sezonu) 
w mniejsze lub większe stada i wylatywaniu wie
czorem na żerowiska, a rano zbieraniu się znów 
w wybranych miejscach na odpoczynek dzienny. 
Stada kaczek i ich zbiorowiska, w zależności od 
ogólnej liczby kaczek i miejscowych warunków, 
bywają mniejsze lub większe, czasem tak ogromne, 
że zbiera się po kilka i więcej tysięcy. kaczek, ale 
obyczaje kaczek są jednakowe, takie same na Po
lesiu, jak gdzieindziej i „sady" przez całą jesień 
mamy wszędzie. Na takim sadzie można jedne20 
ranka zabić nieraz dwieście i więce j kaczek, tak że 
często jest potem kłopot, co z niemi robić. 

Ale niekoniecznie musimy polować na tak obfi
tych „sadach", do czei!o potrzeba wielkich obsza-
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rów i absolutnego spokoju, aby „sad" nie został 
przed polowaniem rozpędzony, czyli, jak to się na
zywa - rozbity. I na mniejszych sadach, gdzie mo
żemy zabić w ciągu ranka 20 - 30 kaczek, polo
wanie takie jest bardzo przyjemne, a zdobycz nie 
do poga:rdzenia. Musimy tylko sami lub przy pomo
cy straży łowieckiej pilnie obserwować kaczki 
i dowiedzieć się, gdzie mają „sad". Czasem może 
być zupełnie niepozorne polne lub leśne bagienko, 
na którem nigdybyśmy nie .przypuszczali możliwo
ści zbierania się kaczek w większych ilościach. 
Zauważywszy taki „sadzik" tak dobrze na Pole

siu, jak i w każdym innym zakątku Polski, nie pło
szymy kaczek w ciągu dnia, a podczas ich nieobec
ności przygotowujemy odpowiednie miejsce na 
budkę, gdziebyśmy z łódką lub bez niej mogli się 
dobrze schować, mając jednocześnie wygodny ob
strzał miejsca, skąd będą przybywać kaczki. Takie 
przygotowanie polega często, szczególnie gdy nie 
możemy użyć łódki, na urządzeniu dojścia w posta
ci ułożenia kładki, czasem jakiegoś pomostu wśród 
trzcin, na którym moglibyśmy wygodnie stać. 

Nie zaszkodzi na takie polowanie zabrać z sobą 
parę krykuch, t. j. specjalnej rasy swojskich ka
czek, z upierzenia podobnych do dzikich, lub na
wet kaczych bałwanków, które wysadzamy na wodę 
w ·pobliżu budki. Skłania to kaczki do zapadania 
w pobliżu lub obniżania lotu i rwpływa na lepszy 
wynik polowania. 
Większość myśliwych nie zdaje sobie zupełme 

sprawy z możliwości uprawiania takiego polowania 
i, spotkawszy w jesieni większe stado kaczek, sia::·cl 
się bezskutecznie przeważnie je podejść, a potem 
twierdzi, że kaczkom jesienią nic zrobić nie można 
i domaga się jaknajwcześniejszego otwarcia polo
wania. 

Po ukończeniu ,polowania zbieramy kaczki, uży
wając dopiero rwtedy do szukania postrzałków, któ
rych ni.gdy nie brak, wyżła, lub jak w Dawidgród
ku, u księcia Karola Radziwiłła, 1Zdzie sady bywa-
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ją · bardzo obfite, a ilość zabitych kaczek idzie 
w setki, kilka specjalnie wyuczonych springer-spa
nieli, które d.·)skonale rozumieją swe obowiązki 
i znakomicie wyłapują postrzałki. Oczywiście, zanim 
psy .:ustaną puszczone, leż;i,~e na wodzie za bde 
kaczki są zbierane przez straż, aby niepotrzebną 
praca nie męczyć zbytecznie psów, których rola 
zaczyna się dopiero potem, gdy chodzi przedewszy
stkiem o znalezienie umiejących się dobrze ukry
wać postrzałków. 

Przy sposobności ·omawiania odszukiwania zabi
tych lub postrzelonych kaczek na polowaniach na 
sadach należy dla wyczerpania tematu omówić 1"ÓW

nież sprawę odnajdywania kaczek na polowaniach 
z podrywu, które jest znacznie ·trudniejsze. Prze
dewszystkiem należy starać się wyrobić w sobie 
umiejętność dokładnego zaobserwowania miejsca, 
gdzie spadła zabita lub .postrzelona kaczka, co wy
maga doskonałego wzroku i specyficzne;. pomięci, 
któremi nieraz Poleszucy dysponują w z<lumiewah
cy sposób. Jakiś niewielki krzaczek, żółty kwiatek 
lub coś, na co wogóle nie zwrócilibyśmy uwagi, wy
starcza im, aby zapamiętać miejsce, gdzie spadła 
kaczka. Jeśli kaczka spadła martwa, to szukania 
niema, w nieomylny sposób Poleszuk przychodzi na 
miejsce, gdzie spadła kaczka i 1podnosi ją z trawy. 

· Jeśli kaczka żyje - sprawa się komplikuje. Kacz
ka · częstokroć daje nurka i chowa się pod wodą 
lub wysuwa tylko dziób nad powierzchnię wody. 
Poleszuk przychodzi na miejsce i, nie zna1azbn 
kaczki, pilnie nasłuchuje i obserwuje. Parę baniek 

. powietrza lub najmniejszy ·ruch ukrytej ~aczki wy
starczają. Raptowne zanurzenie ręki w wodę i wy
ciągnięcie za łeb kaczki, lub równie szybkie uderze
nie wiosłem, kończy sprawę. 

Inaczej jednak jest, gdy postrzelona kaczka spa
.dla na otwaritą wodę: Niewiadomo wtedy dokąd po
płynęła, aby się ukryć i wytrawny Poleszuk, m1suz 
od brania postrzałków, nie chce jej nawet wtedy 
sżukać. Taka kaczka jest beznadziejnie przepadłą. 



Tak się ma sprawa na szerokich rozlewiskach po
leskich rzek. Tarn gdzie .rozlewisk niema, postrzelo
na kaczka wychodzi natychmiast na ląd, a jeśli 
spadnie na rzekę, to płynie przedtem jakiś czas 
z wodą, by dopłynąwszy do brzegu wyjść w każ
dym razie na ląd. Wiedząc o tem, można z dobrym 
wyżłem nieraz bez większy.eh trudów pozbierać po
strzelone kaczki. 

Tak polujemy do nastania mrozów, gdy większa 
część kaczek odleci, co ma miejsce przeważr" ··.z w 
grudniu. Pozostaje pewna ilość kaczek na ()parze
liskach, a prócz tego pewna ilość północnyh ka
czek zimuje u nas. 

Po pierwszym stycznia polowanie na kaczki win
noby być zamknięte aż do sierpnia. Polowanie na 
kaczki zimową ·porą na oparzeliskach, gdy cierpią 
biedę i często narażone są na za.marznięcie, w~nno 
być uznane za niemyśliwskie, a kaczkom w tym cza
sie prawdziwy myśliwy ·powinien zapewnić opieke 
i pomoc, w postaci podrzucania potrzebnej ilości 
oożywienia. Zostanie za to wynagrodzony sowicie, 
bo kaczki mając opiekę i pomoc, i przezimowawszy 
szczęśliwie, napewno zostaną u .niego .w rewirze, 
w którym tak dobrze im się działo. 

Pozostaje sprawa wiosennych polowań na kaczo
ry. Nie będę mówił o technice tego polowania, sta
nowiącej osobny temat, powiem tylko, że naogół 
polowanie wiosenne wypędza kaczki z rewirów i w 
zasa·dzie nie powinno być. uprawiane. Ma ono jed
nak swój urok i o ileby było uorawiane z krvku~hą 
lub na wabika, to w oewnych granicach motnaby 
się z niem pogodzić. W każdym razie nie powinno 
być ono zbyt długotrwałem i w żadnym wyl'adku 
nie powinno być uprawiane w postaci polowania 
z podrywu, gdyż to już niewątpliwie jest niepoko
jeniem i rózpędzaniem kaczek w czasie, gdy po
winny mieć zapewniony jaknajwiększy spokój na
równi z inna zwierzvną. 

Kto niepokoi kaczki wiosną, niech się nie dziwi, 
te będzie miał ich mało latem i jesienią. 



WYPRAWIAMY SKÓRY 
sarny, lelenle na zamsz, futerkowe 
na futra, świnie, dzl.<I na jucht. 

·szYJEMY RĘKAWICZKI 
z nadesła~ych skór sarnich 

Kupulemy surowe skóry sarnie i lelenle 
Ceny nlslcle - robota solidna 

J. C Z E R N I C K I 
& M. OLSZEWSKI 
FABRYKA RĘKAWICZEK 

Lw6w, Rutowslclego 2. Żądat cennllc6w 

W. GONTARCZYK 

PRACOWNIA WYROBÓW ARTY

STYCZNYCH W BRONZIE, SREBRZE 

I ZŁ O C I E, O RA Z WYTWÓRNIA 

MEDALI I ODZNAK W O J S K o:
W Y C H SPORTOWYCH 

WARSZAWA, Miodowa 17 I 19. 
(Pałac Arcyb.) Tel. 5-21-84. 
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Władysław Zabiełlo. 

TURYSTYKA MYSLIWSKA. 

Turystyka myśliwska jest jedną z odmian tury
.styki wogóle, uprawianej przez jej miłośników, 
którzy atoli pragną i wolą łączyć bezpośrednie 
obcowanie z przyrodą, jej poznawanie i zwycięża
nie napotkanych trudności terenowych, z celem 
sportowym, bez którego wszelkie wycieczki były
by dla nich o wiele mniej interesujące i zwłasz
cza w terenie łatwiejszym przynoszące zbyt mało 
emocyj i silniejszych wrażeń. Możnaby tu .sprze
czać się na temat, czy samo podziwianie piękna 
przyrody - od alpinizmu do najbardziej płaskiego 
piechurstwa - nie jest już wystarczającym ce
lem uprawiania turystyki, mogącym przynieść naj
żywsze zadowolenie miłośnikom włóczęgi krajo
żnawczej, wszelako nie można się dziwić, że po
za tym celem, dla sportsmena, połączenie takiej 
włóczęgi z uprawianiem ulubionego rodzaju spor
tu będzie źródłem o wiele żywszych podniet i głę
bszych wzruszeń. 

Myślistwo, oparte zawsze, jak to było od wie
ków, na wrodzonej pasji, rozwijać się może jedy
nie w najbardziej bezpośredniem zespoleniu fizy. 
cznem i psychicznem z przyrodą, a im dziksze, 
niedostępniejsze dla przeciętnego człowieka są jej 
najbliższe lragmenty, tern droższe sercu myśliwe
go, gdyż tchnące obietnicami odkrycia przed nim 
najzazdrośniej chowanych tajemnic, obdarowania 
go najpożądańszemi zdobyczami trofeów, najpięk
niejszym blaskiem, świecącym perłami wspomnień 
na resztę życia. 

Oczywiście nie wszyscy myśliwi tak zapatrują 
się na zagadnienie turystyki myśliwskiej, może to 
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są raczej ci najprawdziwsi znawcy i smakosze, ry
cerze myślistwa najbardziej pierwotnego, którzy 
nie zadowalają się uprawianiem sportu myśliw
skiego wyłącznie na wydeptanych już ścieżkach 
znanych sobie najbliższych ostoi grubszej zwie
rzyny, lub dobrze zorganizowanych łowisk, rozpo- . 
rządzających drobną zwierzynę hodowlaną w zna
czniejszej ilości. 
Myśliwego - turystę wogóle popycha jednak 

na wycieczki po świecie, czy nawet po własnym 
kraju, poprostu ciekawość: jak też się poluje i na 
co gdzieindziej? Ciekawość jest właściwie głów
nym motywem narodzin turystyki wogóle, a więc 
i turystyki myśliwskiej, która swój powszechniej
szy sens znalazła nie tak bardzo dawno, kiedy in
ne warunki i okoliczności złożyły się na to wszę
dzie, aby torować drogę rozwojowi tej gałęzi tu-

.rystyki. 
Zasadniczo jednak myśliwy poluje tam, gdzie 

zamieszkuje, w najhliższej okolicy, będąc jedno
cześnie hodowcą, nieraz z daleko posuniętą am
bicją w tym kierunku. Myśliwi, zamieszkali w 
miastach, nie dysponujący własnemi łowiskami, 
oddawna już znaleźli sposób, którym się posługu
ją z powodzeniem w uprawianiu sportu myśliw
skiego. Oto zrzeszają się w kółka i stowarzysze
nia, aby wspólnym nakładem materjalnym zapew
nić sobie możność polowania na terenach dzierża
wionych od państwa, od gromad wiejskich, lub 
wreszcie od pojedyńczych właścicieli łowisk. Na
kład ten obracają jednak nietylko na samą dzier
żawę terenów, lecz w równej mierze, a często
kroć w znacznie większej, na racjonalną hodowlę 
zwierzyny, gdyż tylko ona jedynie zapewnić może 
zaspokojenie ich pasji myśliwskiej. 

Ostatniemi czasy ten sposób rozpowszechnił się 
bardzo, znacznie dopomagając - jeśli chodzi o za
chowanie i rozmnożę pewnych gatunkó'\\· 7.Wierzy
ny - do pomnożenia tej cząstki bogactwa naro-
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dowego, jakiem jest bezsprzecznie fauna łowna , 
I dlatego zasadniczo takie zr.zeszanie się polują
cych, poddanych pewnym rygorom współczesnej 
ideologji łowiectwa, jest godne jaknaj&zerszego 
rozpowszechniania. 

Lecz z drugiej strony prawie niepodob.ieństwem 
jest, aby w jednem kółku czy stowarzyszeniu 
osiągnąć możliwości , któręby zadowolić mogty 
szerszą skalę różnorodnych upodobań wszystkich 
członków. 

W dawniejszych nieco czasach zapaleńsi łowcy 
wrażeń myśliwskich o szerszem rozpięciu popro
stu komunikowali się między sobą, odwiedzając 
łowiska swych krewnych czy przyjaciół, położone 
w różnych dzielnicach kraju, lub jeżdżąc nawet 
w tych samych warunkach poza jego granice. 
Dziś pokurczyły się wielkie latyfundja, zmniej

szyły się przestrzenie większości prywatnych ło
wisk, zasobnych w zwierzynę, a te które pozosta
ły rozporządzają zbyt szczupłemi środkami mate
rjalnemi, aby sobie pozwalać mogły na częste 
przyjmowanie miłych gości i· utrzvmywanie w tych 
warunkach zwierzostanów w odpowiednio licznym 
stanie pogłowia. Zresztą te i inne także względy 
- o których tu mówić nie będę - wypierają co
raz bardziej ten zwyczaj, nawet jeśli chodzi o po
lowania sąsiedzkie, poprostu w . tym samym po
wiecie, które dawniej były tak rozpowszechnio
ne. Bowiem kiedyś polowało się w sezonie, popro
stu jeżdżąc rzemiennym dyszlem. 

Konieczność ścisłego przestrzegania całości 
swego budżetu przez rolnika wymaJ:?a coraz bar
dziej od właścicieli ziemskich wglądu i w tę ru
brykę, a chociaż racjonalna gospodarka łowiecka 
na swojem w zasadzie nie wymaga jakichs usta
wicznych niezwykłych nakładów pieniężnych , 
choć polega głównie na · zamiłowaniu do niej g.o ~ 
spodarza-myśliwego i na jego wiedzy fachowej , to 
jednak liczenie się z każdym groszem w wielu 
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wypadkach uniemożliwia utrzymanie tej gospodar
ki na pewnym poządanym poziomie. 
Kółka myśliwskie częściowo tylko mogą spełnić 

właściwą rolę zarówno pod względem zagospo
darowania obszarów hodowlanych, jak i umożli
wienia swym członkom,' różnorodności polowań. 

Nic więc dziwnego, że w tych warunkach dzi
siejszy właściciel łowiska, z zamiłowania myśli
wy, miast spraszać gości na doroczne żniwo swych 
zabiegów hodowlanych w każdym sezonie my
śliwskim, coraz częściej ucieka się do poszukiwa
nia nabywców choćby tylko części preliminowa
nego racjonalnie odstrzału zwierzyny, a czerpaną 
stąd gotówkę obraca w znacznej mierze na dalszy 
rozwój hodowli zwierzyny i jej ochronę 1 na po
krywanie związanych z tern specjalnych inwesty
cyii jak dodzierżawianie sąsiadujących terenów 
dla zapewnienia lepszej ochrony własnej zwierzy~ 
nie1 starając się przytem o takie wzmocnienie wy-

. ników swego łowieckiego zadania1 ażeby równo
cześnie módz czerpać z tej zapoznanej dawniej 
dziedziny gospodarczej również i czyste dochody. 

Dopomaga mu w tern wytłomaczony pęd braci 
myśliwych do turystyki myśliwskiej1 ich ciekawość 
w poznawaniu warunków i wyników gospodarki 
łowieckiej1 sposobu i organizacji polowań, wre
szcie samej zwierzyny innych dzielnic kraju, co w 
dzisiejszych warunkach nie jest naogół inaczej 
praktycznie dostępne. 

Niewątpliwie ten pęd ciekawości, zresztą wca
le nienagannej, przeciwnie, wzbogacającej wiedzę 
łowiecką i rozszerzającej jej horyzonty u danej 
jednostki1 nie może być objawem stałym. Każdy 
myśliwy jest swoim zawodem, stanem posiadania 
i setką innych warunków związany z miejscem 
stałego zamieszkania1 niecodziennie też rozporzą
dza możnością .oddawania się turystyce. ·W'.ięk
szość z nich-fiie rozporządza tą możnością prawie 
wcale. 
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Ale ci pod tym względem najszczęśliwsi, będąc 
sami właścicielami łowisk, lub tylko dzierżawcami 
terenów, na których prowadzą gospodarkę łowiec
ką przez zarządy swych kół, pragną od czasu do 
czasu poświęcić zdobytą na wypoczynek chwilę 
i nieco pieniędzy na zwiedzenie innych stron, na 
doznanie Innych wrażeń myśliwskich. Z pod Wil
na czy Łucka pojadą na karpackie jelenie lub po
znańskie kuropatwy czy zające, z Poznania, Kra
kowa czy Warszawy udadzą się do poleskich 
puszcz leśnych i błotnych na łosie, dziki, głuszce, 
czy choćby na kaczki dzikie - itd., itd. 

I ci właśnie znajdują zadośćuczynienie w tury
styce myśliwskiej, zapomccą zakupu odstrzału 
zwierzyny w łowiskach dla wspomnianych już 
względów mających ją na sprzedaż. 

Turystyka myśliwska łączy ich wspólne intere
sy moralne i materialne, może zatem rozwiązać to 
zagadnienie dnia dzisiejszego w łowiectwie obu
stronnie, dopomagając przedewszystkiem do za
chowania i rozmnoży szeregu gatunków fauny 
łownej. 

Powstaje więc zagadnienie o szerszem znacze
niu sportowem i rozwojowo-łowieckiem, którego 
jednak realizowanie dla poszczególnych jedno
stek jest trudne i byłoby nieraz niedostępne, wo
bec nieświadomości dokąd kierować swoje okre
ślone zapotrzebowanie i odwrotnie, komu ofiaro
wać posiadany do dyspozycji odstrzał danego ga
tunku zwierzyny. 

Pozatem, jak wiadomo, wszelka turystyka mu
si odbywać się przy zachowaniu pewnych zasad
niczych warunków, ułatwiających przenoszenie się 
do bardzo nieraz odległych od miejsca zamieszka
nia okolic, zapewniających najmniejszą stratę 'cza
su i trudów aż do chwili, gdy te ostatnie stają się 
częścią składową, warunkiem sine qua non wyko
nywania danego sportu, wreszcie gwarantujących. 
na miejscu konieczne minimum udogodnień cywi-
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lizacyjnych, osiągalnych przy dobrej woli i znajo
mości rzeczy organizatorów nawet w najbardziej 
zapadłym kącie. W turystyce myśliwskiej _ wystę
puje jeszcze jeden czynnik - fachowość łowiec
ka, t. j. zachowanie warunków, mogących gwaran
tować największe prawdopodobieństwo zrealizo
wania celu głównego: spotkania ze zwierzyną. 

Dla spełnienia tych wszystkich warunków -
wobec coraz bardziej rosnących skłonności do tu
rystyki myśliwskiej - musiała w Polsce powstać 
komórka, któraby miała szanse sprostania im, ko
mórka oparta na zasadach najlepszego zaspoko
jenia potrzeb materjalnych gospodarza terenu ło
wieckiego i jego wysiłków hodowlanych, a zara
zem żyłki myśliwskiej turysty. 

W danym wypadku jest nią umyślnie powołany 
do życia Referat Łowiecki przy Lidze Popierania 
Turystvki1 kierowany przez fachowca i myśliwego, 
a działający pod każdym względem odpowiedzial
nie. 

Referat ten jest w bliskiem porozumieniu z ide
ową powszechną organizacją polskiego łowiectwa, 
z Polskim Związkiem Łowieckim. oraz z naibogat
szym właścicielem terenów mvśliwskich, Skarbem 
Państwa, w osobie Naczelnei DvrekcH Lasów Pań
stwowych i wreszcie z Wvdziałem Turystyki Mi
nisterstwa Komunikacji, które, w zrozumieniu do
niosłości eksploatacji łowiectwa, jako działu go
spodarczego, przyczynia się finar.sowo do rozwoju 
trudnei . i wielce żmudnej, a jednocześnie bardzo 
odpowiedzialnej akcji rzeczonego referatu łowiec
kiego, iako centrali informacvinej 1 pośredniczącej 
w realizowaniu turystyki myśliwskiej. 

Od półtora roku trwająca praca tego referatu 
Ligi zdołała ustalić praktycznie metody swego po
stępowania i zebrać wiele ofert z poszczególnych 
łówisk państwowych i prywatnych na odstrzał naj
bardziej poszukiwanej przez turystów-myśliwych 
zwierzyny. Od wiosny 1938 roku referat ten roz-

204 



począł już uruchomianie indywidualnych lub zbio
rowych wypraw1 zdobywając szczerą wdzięczność 
zainteresowanych. Akcja ta rozwija się jaknajle
piej i przynosić może nadal w każdym wypadku 
obopólne korzyści: moralne - myśliwemu-tury
ście i materjalne - właś.cicielowi łowiska1 a to 
właśnie jest głównem zadaniem tej placówki. 

Jako stary myśliwy1 wiem z doświadczenia 1 że 
dziś dużo będzie takich1 którzy z różnych wzglę
dów nigdy nie zechcą wydzierżawić całości polo
wania na swych terenach na okres dłuższy1 nato
miast chętnieby odstąpili za opłatą odstrzały nad
miaru zwierzyny . . w: ten sposóm mieliby pewną 
rekompensatę za swoją pracę, trud i wkłady w go
spodarkę łowiecką. 

Znam naprzykład wielkie tereny w Karpatach 
i na Kresach Wschodnich, gdzie racjonalnie pro
wadzone odstrzały traktowane są od szeregu lat 
jako rubryka dochodów1 .a obrót sięga tam kilku
dziesięciu tysięcy złotych rocznie. Pozwala to 
właścicielom tych bardzo obszernych zresztą ło
wisk1 zamiłowanym myśliwym i hodowcom1 oto
czyć zwierzostan należytą opieką i utrzymać fa
chowy personel. 

Podobnych hodowców mamy w Polsce już dziś 
wielu, choć naturalnie o różnej skali. Niestety1 
o wiele więcej jest nieuświadomionych1 t. j. takich1 
którzy nie podchodzili właściwie do zagadnienia 
hodowlanego. Polują tylko sami1 albo i ńie polują 
wcale, zwierzyna jest 11 z Bożej łaski"1 niehodowa
na i niechroniona, gdy jej potrzeba na stół własny, 
to najczęściej dostarczają zwierzynę óficjaliści. 
Znam np. piękne łowiska głuszcowe, które się ma
rnują. Polują gajowi na zamówienie dworu1 od
strzał prowadzony jest bez kontroli i nieprawi
dłowo1 konieczny spokój tokowiska ni~zaąhowany. 
A przecież właściciele tych głuszców1 opiekując 
się ich warunkami bytu u siebie1 mogliby odstrzał 
kilku czy kilkunastu kogutów rocznie - z dowie-
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dzioną korzyścią dla ich dalszej rozmnoży-sprze
dać myśliwym-turystom po 25 - 50 złotych - w 
zależności od WC1.runków dojazdu i innych. 

Nieraz wspaniały teren łowiecki leży odłogiem, 
niewykorzystany racjonalnie z powodu braku go
tówki na prowadzenie gospodarki, właściciel zaś, 
jako ideowy myśliwy i hodowca - a skoro dy
sponuje łowiskiem, to takim być powinien 
wchodzi w kolizję z ideologją łowiecką. 

A tymczasem sprzedaż odstrzału kilku głusz
ców, kilku rogaczy, paru jeleni lub innej zwierzy
ny - dałaby tych kilkaset czy nawet parę tysię
cy niezbędnej gotówki, za którą zapoczątkować 
możnaby opiekę nad rozwojem swego zwierzo
stanu. 

Pomijając kwestję rozwoju turystyki myśliw
skiej, którą się zajmuje L. P. T., sam fakt przy
czynienia się pośrednio do zainteresowania my
śliwych, właścicieli terenów łowieckich, możliwo
ściami spotęgowania zagadnień hodowlanych -
należy bezwzględnie powitać z calem uznaniem 
i radością, jako akcję pomocniczą w ogólnym ro· 
zwoju łowiectwa u nas . 

Niemniej jednak istnieje nader ważna okolicz· 
ność, stanowiąca poważny szkopuł i troskę kiero· 
wnictwa tej akcji. Okolicznością tą jest występu
jące w wielu wypadkach nieprzygotowanie han
dlowe, jeśli się tu można tak wyrazić, oferentów 
odstrzału zwierzyny. Rozumiem to w. ten sposób 
że przy występowaniu pełnej dobrej woli, przy 
możności zapewnienia myśliwemu-turyście zupeł
nie fachowej, doświadczonej pomocy swego per
sonelu łowieckiego, właściciel ma łowisko nieu
rządzone, nieprzystosowane do przyjmowania pła
tnych turystów, którym trzeba zapewnić za ich 
pieniądze maksimum tego, czego mają bezsporne 
prawo wymagać. 

Oto charakterystyczny przykład. Poznałem la
tem 1937 r. łowisko, do które~o prywatny przed-
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się biorca" zawiózł ~rupę myśliwych na kilkodnio
we polowanie na pędzone kaczki i t. p. Turyści 
przybyli późnym wieczorem. Zastali tylko jeden 
samochód na stacji zamiast dwóch, połowa więc 
musiała wynajmować osobny wehikuł. Zainstalo
wano myśliwych w pokojach rozpadającego się 
dworku, w dziurach, pajęczynach, śmieciach. Na
ganki nigdy nie zebrano na czas tyle, ile było 
istotnie potrzeba; łódek na jeziorze zabrakło dla 
połowy uczestników, a przewoźnicy kazali na sie
bie czekać półtorej godziny; do terenu, na którym 
miały być dubelty i kszyki, niepodobna było do
trzeć, gdyż oddzielał go głęboki, nawodniony rów, 
przez który nie było mostka ani kładki. I wresz
cie p·osiłki były podawane zawsze z ogromnem 
opóźnieniem, a o przyrządzaniu większości potraw 
i napojów miejscowa służba nie miała pojęcia. To 
dość. Krótko mówiąc, do tego łowiska nikt wię
cej nie pojechał. 

Wniosek z tego prosty. W żadnem łowisku nie 
mogą być lekceważone środki wygodnej i pewnej 
komunikacji dojazdowej, udogodnienia dla poru
szania się po terenie i dłuższego pozostawania w 
nim (łódki, kładki, mosty, kurenie, budany, ga
jówki, domki myśliwskie i t. d.), nie może braknąć 
pomocników polowania, ani narzędzi technicznych 
(jak np. fladry na drapieżniki), nie można pozwa
lać na zarzuty przeciwko porządkowi i czystości 
pomieszczeń, przeciwko punktualności podawania 
posiłków, gdy reszta czasu ma być wypełniona po
lowaniem i snem, i wreszcie - przeciwko dobroci 
artykułów spożywczych i przygotowaniu ich w 
posiłkach. 

Sama obecność zwierzyny i piękny krajobraz 
nie wystarczą. Myśliwemu - turyście, który za to 
płaci, jak każdemu innemu turyście, trzeba dać to 
w każdym kierunku konieczne minimum, któreby 
dało mu odczuć, że nietylko jest on traktowany 
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poważnie z punktu ~idzenia sportowego, ale rów· 
nież i handlowego. 

Jeśli ten warunek zostanie dokładnie oceniony 
i spełniony lojalnie przez wszystkich of erenłów ło
wisk i odstrzałów zwierzyny, zgłaszających się na 
wezwanie Referatu Łowieckiego Ligi Popierania 
Turystyki, to właścicele łowisk w Polsce, pragną
cy z łowiectwa stworzyć rubrykę obrotów i do
chodu, zyskają naprawdę bardzo liczną i wdzięcz
ną klientelę, składającą się zasadniczo ze współ
obywateli z odległych stron kraju, a prócz tego 
w wielu wypadkach z myśliwych - turystów za
granicy, których nastawienie na Polskę, po jej 
sukcesach na Międzynarodowej Wystawie Łowiec
kiej w Berlinie w r, 1937, jest niezwykle wzmo
żone. 

Radzę myśliwym-hodowcom, właścicielom zor
ganizowanych terenów łowieckich, zainteresować 
się możliwościami turystyki myśliwskiej, koncen
trującej się w Referacie Łowieckim L. P. T., War
szawa, Mokotowska 61. 
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'łl alenty Garczyński. 

UBRANIE MYśLIWEGO 

Uhranie myśliwego jest bardzo ważną rzeczą. 
Od właściwego ub:.-ania się zależy częstokroć w 
dużym stopniu przyjemność z polowania. jego wy
niki, a nieraz wprost zdrowie. 

Nie chodzi w niniejszym ·artykule o względy 
estetyki czy mody, którym, niestety, zbyt często 
ulegamy. Chodzi o zasadnicze postulaty nale
żytego ubrania się myśliwego, z któremi zresztą 
względy estetyki czy mody dają się doskonale po
godzić, ale z któremi muszą się liczyć i którym 
muszą ustępować. 

Warunki klimatycŻne różnych hajów stawiają 
przytem pod względem _ubrania myśliwego bardzo 
różne wymagania, którym ono musi czynić zadość. 
Niniejszy artykuł poświęcony jest tym wymaga
niom, które ubraniu myśliwego stawiają warunki 
klimatyczne ·Polski. · 

Zacznijmy od najprostszego ubrania, jakiego po
winniśmy używać latem, na polowaniach na kozły, 
kaczki, błotne ptactwo, cietrzewie, pardwy i czę-
ściowo kuropatwy. · , . 

Najprostsze ubranie latem składa się częstokroć 
z pięciu części: kapelusza, koszuli, spodni, poń
czoch czy skarpetek i obuwia. Kolor nas.zeg·o 
ubrania najlepiej aby był ochron y, nie r.zucający 
się w ot.::zy, zielonkowo-olive, choć przy polowa
niach z wyżłem na ptactwo barwa ubrania czę
stokroć nie ma znaczenia. Co. innego, . gdy zależy 
nam specjalnie, abyśmy nie zostali łatwo zauwa
żeni, jak np. na polowaniach 'na kozły z podchodu 
lub na wabika. 

Kapelus2'. najlepszy i najpraktyczniejszy jest w 
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kształcie płóciennego, lekkiego angielskiego heł 
mu, fason burberry. Kapelusz taki nie spada z gło
wy od wiatru lub w gąszczach, a przeciwnie przy 
przechodzeniu przez gąszcze i lekkiem nachyleniu 
głowy naciska się na nią; gdy jest gorąco, można 
go schować do kieszeni, daszek daje się opusz
czać lub podnosić w razie potrzeby, ze względu 
pa sło .ńce lub deszcz, a w braku czego innego moż
na go użyć do zaczerpnięcia wody. Przytem cena 
jego nie jest wygórowana, 3-5 złotych, i służyć 
nam będzie bardzo długo. 

Koszula - dobrze, jeśli jest wełniana, gdyż 
·taka chłonie pot, ale i każda inna będzie nam do
brze służyć. Fason sportowy, zapięta pod szyją ze 
względu na komary i inne owady, a także na moż
ność naprószenia sobie na kołnierz. Guziki pod 
szyją, zależnie od potrzeby, można będzie zapi
nać lub nie. Przeważnie, dla swobody, gdzie tylko 
można, będziemy cho-izić z rozpiętym kołnierzem 
od koszuli. Krawat - całkowicie zbędny. 

Spodnie, jak i całe ubranie, najlepiej lniane, 
przyczem spodnie uszyte tak, aby można było je 
nosić na pasku, bez szelek, z kieszonkami na ze
garek i kompas, długie do kostek, zwężające się 
u dołu i zapisane w kostce na dwa lub trzy gu
ziczki. 
Pończochy lub skarpetki wełniane, grube, któ

rych kilka musimy mieć na zmianę. Wełniane mu
.szą być dlatego, że w takich najlepiej 'chodzi się 
po bagnach, z cżem letnie polowania są org.1:1icz
nie niejako związane, oraz że takie pończochy czy 
_skarpetki z łatwością dają się wypłókać w zim
nej wodzie i ponownie po -wysuszeniu uży«. Nie
ma obawy, żeby cqodzić w nich było za gorąco, 

_gdyż przy chodzeniu po bagnach w mokrych poń
czochach gorąc~ zupełnie się nie odczuwa. Prze
bicia ich lub podarcia niema się czego obawiać, 
gdyż z łatwością dają się reperować, w którym to 

_celą . za.opatrujemy się zawqzasu w pewną ilość 
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grubej wełny tego samego lub podobnego co poń
czochy lub skarpetki koloru. 

Spodnie muszą być długie, do kostek, gdyż ta
kie najlepiej ochraniają nogi od pijawek i koma
rów. Najgrubsze nawet pończochy nie chronią od 
tej plagi, gdyż szczególnie komary umieją bardzo 
przemyślnie wsunąć swoją trąbkę pomiędzy ocz
ka pończochy. Potrafią one, a także różne muchy 
i bąki, ugryźć czasem boleśnie nawet przez cienką 
koszulę. 
Widziałem raz kolegę myśliwego, który dla 

,Jekkości" wybrał się na kozła w lekkiej cienkiej 
piżamie. Ciężkie męki musiał zno~ić, a po powro
de do domu wyglądał, jakby otrzymał kilka na
bojów cienkiego śrutu z odległości pięćdziesięciu 
kroków, tak był na całem ciele pocięty. 

Ta obą.wa przed komc:rami i bąkami oraz cza
sem letni chłód każą nam nieraz pomyśleć o kurt
ce, którą każemy sobie zrobić z tego samego ma
terjału co spodnie, zapinaną pod szyję, fasonu 
sportowego, z naszywanemi obszernemi bocznemi 
kieszeniami i jedną tylko kieszenią na piersiach 
z lewej strony, gdyż kieszeń po prawej stronie 
powoduje częste zaczepianie się kolby i przeszka
dza nam w strzale. Kie~zeń taka, t. zw. piersiów
ka, najlepiej wpuszczona do środka, służy nam do 
chowania wabika na kozły, biletu kolejowego 
i t. p. rzeczy, które czasem trzeba mieć pod ręką. 

Od komarów prócz tego, jeśli polujemy na ko
zły na wychodnego, lub wogóle musimy gdzieś cza
tować i spokojnie siedzieć w jednem miejscu, co 
zwabia komary, kładz!emy na ręce rękawiczki 
skórkowe, a na głowę i kapelusz nakładamy siat
kę z tiulu. sporządzoną w ten sposób, że odpo
wiedniej długości kawałek tiulu, szerokości 40-50 
cm. zbieramy i zeszywamy u góry i z boku w ten 
sposób, że całość ma kształt piramidy, u której 
podstawy w równych odstępach wszywamy ciężar
l{i w postaci kółek metalowych, grubych loftek i t. p. 
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W ten sposób siatka spada swobodnie na ramiona 
i piersi, obciągana w pewnym stopniu ciężarkami 
od dołu, nie tamując oddechu i nie dając przystę
pu komarom do szyi i twarzy, ponieważ dzięki 
rondu kapelusza odstaje od nich na pewną odle
głość. Siatkę taką, zajmującą minimalnie miejsca, 
możemy schować do kieszeni na wszelki wypadek. 

Jako obuwia, dawniej używano łapci. Zaopa
trzenie się w nie nastręcza jednak pewne trudno
ści, a różni domorośli majstrzy, którzy je szyją, 

robią je częstokroć z.a krótkie, a wtedy noszenie 
ich zamienia się w prawdziwą mękę . Obecnie naj
lepiej kupić sobie sandałki na gumie indyjskiej, 
takie zawsze można dobrać podług nogi, podesz
wa w nich nie rozmięka i znakomicie chroni sto
pę przed uderzeniami o różne kołki, kamienie 
i t. p. i są bardzo trwałe. Używane są tcrkże t. zw. 
trampki, czyli trzewiki płócienne z gumową po
deszwą, mają one jednak wadę zbyt małej trwa
łości. Wszelkiego gumowego obuwia, woderów 
i t. p. należy unikać, gdyż obuwie takie, skut
kiem braku transpiracji, latem jest bardzo przy
kre i niezdrowe w noszeniu. Na krótki jednak 
czas, szczególnie podczas chłodniejszego dnia, je
śli nie chcemy zabrudzić się w bagnie, można je 
z powodzeniem włożyć, pamiętając jednak o tern, 
aby je natychmiast zrzucić, gdy przestaną być po
trzebne. Podobnie można, szczególnie - woderów, 
używać latem rano, dh ochrony przeciwko rosie 
podczas polowań na kozły. 

Dla ochrony od deszczu mamy lekką gumową 
pelerynę, któr·a kosztuje niedrogo (koło 20 zł.) 
i którą możemy nosić ze sobą w plecaku. Jak 
wszystkich gumowych i nieprzemakalnych rze
czy, używamy jej tylko gdy istotnie jest potrzeb
ną, gdyż poważną wadą wszystkich tych rzeczy 
jest brak transpiracji. Niemniej w potrzebie gumo
wa peleryna znakomicie spełnia swoje zadanie 
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i chroni od przykrego i niebezpiecznego nieraz 
przemoczenia. 

Pod koniec lata i na początku jesieni, gdy nie
raz dnie i szczególnie poranki bywają chłodne, 
pod płócienną kurtkę kładziemy lekki wełnianv 
sweater lub pullower i w takim stroju podczas 
wszystkich polowań, połączonych z dużem cho
dzeniem, możemy paradować do końca jesieni, 
czyli do początku listopada, a nieraz i dłużej, do 
nastania mrozów. 

Polowania jesienne na kuropatwy i błotne ptac
two wysuwają jednak kwe~tię obuwia, gdyż zale
cane wyżej sandałki, szczególnie na kuropatwach 
- nie są odpowiednie. 

Na polowaniach na kuropatwy musimy się liczyć 
z tern, że wypadnie nam chodzić po spulchnionej 
przez uprawę ziemi, oraz że w tym czasie doj
rzewają liczne osty, których nasienie czepia się 
wełniane~o ubrania, a szczególnie pończoch. Z 
tych względów unikamy wełnianych spodni, a już 
zwłaszcza pończoch, a na nogi kładziemy lekkie 
długie buty ze skóry chromowej. Wielu myśliwych 
nie lubi jednak długich butów, gdvż niełatwo 
znaleźć szewca, któryby je nam zrobił wygodne, 
i używa sportowych trzewików, a nawet często 
dla ich lekkości - trampek. Nie można temu nic 
zarzucić, jednak trzewiki muszą .być wysokie, aby 
przez cholewki nie nasypvwała się ziemia. Aby 
się od te~o uchronić; bardzo wskazane jest uży
wanie lekkich płócier.nych sztylp. 
Kończy się jednak jesień i polowanie samopas 

na ptactwo z wyżłem, a rozpoczyna i;ię sezon póź
no-jesiennych i zimowych zbiorowych polowań. 
Tutaj już musimy tbierać 5ię cieplej; bo i pora 
późniejsza i dłuższe okresy czasu musimy pozosta
wać bez ruchu. Ubranie też musi bvć cieplejsze 
i porządniejsze ze względu na towarzvski charak
ter tych polowań. Od takich więc polowań mamy 
"-pecjalne myśliwskie ubranie z grubego wełnia-
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nel!!o materjału, najlepiej z samodziału lesz..::zkow
skiego. Fason sportowy, kurtka najlepiej - · ze 
względu na wiatr a nieraz deszcz i śnieg - zapi
nana pod szyję, takiego samego fasonu i z takie
m.~ samemi kieszeniami jak letnia, spodnie ffl:ry
czesy" lub „pumpy", w zależności jakiego używa
my obuwia. Otwarta kurtka, do krawata, aczkol
wiek strojniejsza, z którego to względu nęsto się 
na nią godzimy, jest jednak znacznie mniej prak
tyczna. 

Jako obuwia używamy długich butów lub moc
nych sportowych trzewików i grubych wełnianych 
pończoch. Często, szc.rngólnie w deszcz, lub jeśH 
wypadnie nam chodzić po części owo błotnistym 
terenie, odpowiednie są długie do kolan, gumowe 
buty, które wobec chłodniejszej pory zatracają 
swe przykre właściwości, są ·z·aś lekkie i wygodne . 

. Jeśli jest nieco chłodniej, kładziemy pod kurtkę 
ciepły sweater, a przy wielkich zimnach jeszcze 
pulłower bez rękawów i tak ubrani możemy stać 
na . stanowisku bodaj pn:ez całą zimę lub jesień, 
szczególnie jeśli podczas silnych mrozów i śnie
gów niema wiatru i' włożymy depłe wełniane ka
les~ny, a na nogi filcowe buty. 

·Gdy zejdiiemy ze stanowiska i podczas jazdy, 
n.a;I;epiaj jest · włożyć na sie;bie ciepłą dachę lub 
burkę. · · 

Wszelkie, ' różnego fasonu kurtki na futrze, be
kiesze, reglany i t. p. są dla polowania nieprak
tyczne, gdyż duża ilość futer i ubrania stanowi 
bardzo poważną przeszkodę w strzelaniu. Można 
je więc używać, ale nie na stanowisku. Natomiast 
t. zw. wiatrówki oraz kamizelki na futrze, . które 
w · tym wypadku z·astępują marynarkę, są bardzo 
pl'aktyczne, nie .· przeszkadtają w strzelaniu i prze
ciwk:Y ich używaniu nie można podnosić zarzutów. 

Z kożuszków wszelkiego· rodzaju dobry jest 
tylko · zw'ykły, lekki, niekryty kożuszek, podpięty 
paskiem; taki, o ile jest dob~ze -skrojony i włożo-
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ny bez.pośrednio na sweater, lub wełnianą koszulę, 
nie przeszkadza w sh zelar.iu i może być z po
wodzeniem używany. Trzeba tylko, aby od dołu 
pod pachami nie miał wszytych rękawów, co uła· 
twia bardzo strzelanie. Na wypadek deszczu na· 
leży jednak brać wspomnianą wyżej pelerynę gu
mową, gdyż niekryta skóra kożuszka obawia się 
zamoczenia. 

Bardzo praktyczny na cały okres jesienno-zimo
wy, z wyjątkiem silnych mrozów, jest lekki pł·aszcz 
lodenowy, który bardzo dobrze chrom także od 
deszczu i częstokroć można w nim stać na stano
wisku. 

N 1 wiosnę, podczas polowań na głuszce, cie
trzewie i kaczory, ubieramy się podobnie jak je
sienią. Ze względu jednak na konieczność brodze
nia po bagnach, na nogi kład:z.iemy wad.ery lub 
długie do pasa gumowe buty. Te ostatnie wyra- -
biane są zupełnie niepotrzel;mie za solidnie i są 
z.a ciężkie, co ogranicza ich. zakres używanfa. Co 
do mnie, to na głuszce wystarczają mi gumowe 
buty do kolan, które są lekkie i obciskają dobrze .., 
nogę, nie dopuszczając zamoczenia nóg nawet -
w wypadku zapadnięcia w błoto powyżej kolana. 
Prócz tego konieczne są: wspomniany wyżej krót
ki kożuszek oraz peleryna gumowa na wypadek 
des..zczu. Płaszcz loćlenowy, ze względu na sw~ 
długość, mniej jest na tc:kich polowaniach uży
teczny, 

Myśliwi Kresowi, 

.zaplsuicle się na członków 

~olskiego :Zwiqzku Łowieckiego 
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Władysław Zablelło. 

STALA DANINA MYśLIWYCH NA F. O. N. 

Gdy chodzi o potrzeby Państwa, a zwłaszcza 
pracy nad ustawicznem podnoszeniem jego obron
ności i gro~adzeniem na ten cel odpowiednich 
funduszów, w dzisiejszych czasach - dążenia do 
jaknajdłuższego utrzymania pokoju europejskie
go - nie powinny i nie mol!ą być zaniechane ża
dne środki i poczyn mia, jakie do tego doniosłego 
celu mogłyby dołożyć najdrobniejszą chociaż ce
giełkę. 

Obywatelskie i · patrjotyczne nastawienie całe
go polskiego społeczeństwa na ten właściwy dia
pazon sprawia, że Fundusz Obrony Narodowej ro
śnie nieustannie, że nra ca kierowników nawy 
państwowej i organizatorów silnej, przepojonej 
gorącym duchem oddania się na usługi Ojczyzny 
armii, popierana jest przez wszystkie stronnictwa 
i stany. 

Niema już dziś organizacji czy ogrupowania, 
niema już prawie obywatela, którybv nie niósł 
chętnie, chociażby w miarę swvch sił drobnego 
tylko, datku na dozbrojenie armji. Za składa11e tą 
droga: fundusze we wszystkich dzielnicach Polski 
stawiane są raz po raz coraz nowe karabiny ma
szynowe, czołgi, samoloty i t. p. - na użytek bo
jowy miejscowych pułków i garnizonów. 

I tak być powinno. A to jest pocieszające i bu
dują.ce ducha Narodu. 

Niemniej to nie jest wszystko, co wyzyskać w 
tych celacli można. 

Są takie wartości, nforcz drobne i pogardzane 
w czasach normalnych, niezatrważanych stale wid
mem nowej, rujnującej wojny, o których s.ię wcale 
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nie mówi 1 nie myśli . Są to jednak niezaprzeczo
ne wartości gospodarcze, mogące stwarzać stale 
pewne kapifały przyszłości, gdy zostaną ujęte 
myślą mądrą i przewidującą w pewną zorganizo
waną całość. Kapitały te znajdą też swój właści
wy wykładnik w dziedzi:Qje ideowego szkolenia 
społeczeństwa, natężenia skłonności do oszczę
dzania, do gromadzenia, do zużytkowania nawet 
najbardziej lekceważony.eh, pozornie nieużytecz
nych przedmiotów. 

Do takich właśnie wartości zaliczyć należy . 
wszelki złom tych metali, których Polska nie po
siada wcale, lub też" posia.da ich niedostateczne 
ilości , które iednak nieodzowne są w p-rzemyśle 
wojennym. W pierwszym więc rzędzie należy 
zwrócić z·ainteresowanie na złom miedziany i mo
siężny, z którego tak potrzebną można wydobyć 
mi~dz. 

W roku ubiegłym zrcnunieli to polscy myśliwi. 
Wszakże niema łuski naboju, bądź kulowego, 

bądź śrutowego, aby nie znajdowała się w niej 
miedź. A łuski te dotychGzas - o ile ich w wyjąt
kowycłi przypad,kach nie rekonstruowano - szły 
na śmiecie. Gorzej nawet porzucano je w lesie lub 
w polu, z czego skwapliwie korzystali towarzy
szący myśliwym chłopcy wiejscy z naganki i t. p., · 
by je za parę groszy odstą·pić strzelają~emu kłuso
wnikowi, lub handlarzcwi - żydowi, który może 

~ mniej płacił, lecz zabier'ał każdą ilość, gdyż posia
dał „organizację handlu" tym sprzętem. I oto „be
zużyteczny" przedmiot stawał się w ten sposób 
wydatną pomocą tępienia zwierzyny - ogólnego 
bogactwa narodowego - w każdym czasie i miej
scu. Trudniej bowiem płacić za nową łuskę 15 gro
szy, łatwiej zaś dać za raz wystrzeloną 2 lub 3 
grosze. 

Tymczasem ów lekkomyślnie wyrzucany „bezu
żyteczny" przedmiot (łuska naboju śrutowego) 
zawiera conajmniej 4 gr. czystej miedzi - a wie-
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leż miljonów nabojów wystrzelają polscy myśliwi 
rocznie? „. Jeśliby bardzo pesymistycznie ten ra
chunek traktować, załóżmy, że 50.000 myśliwych, 
zarejestrowanych i polujących, wystrzeli co roku 
tylko po 200 razy. Daje to 10.000.000 ąabojów, w 
łuskach których zawart ść czystej miedzi wynie
sie 20 ton! 

Z inicjatywy myśliwych z różnych okolic kraju, 
Polski Związek Łowiecki podjął hasło: Złom my
śHwski na F. O. N.I, które od 1 stycznia 1938 r. pro
paguje zarówno przez swój własny organ praso
wy, jak i przez organizowanie zbiórki wystrzelo
nych łusek na polowaniach, za pośrednictwem 
swych organów powiatowych, Łowczych P. Z. Ł. 

Idea zbiórki "złomu myśliwskiego" rozszerza 
się w powiatach doskonale, a . choć może odrazu 
nie przyniesie pełnowartościowego wyniku, nie
wątpliwie powoli ustali się powszechnie w dobrze 
zrozumiałym interesie gospodarczym Państwa. 
Technika zbiórki, pozornie kłopotliwa, w. istocie 
wymaga jedynie pamięci i umiejętnej organizacji. 

Jeśli dodać do ilości „złomu myśliwskiego" 
ilości tegoż złomu, stwarzanego na wszelkich za
wodach sportowych strzelecko - myśliwskich (za
wody z karabinka sportowego kal. 22 - tak bar
dzo dziś rozpowszechnione, oraz zawody rzutko
we śrutem, któremi interesuje się coraz więcej 
myśliwych z całego kraju), to można śmiało twier
dzić, że ilość miedzi wydobyta z wystrzelonych 
łusek wszelkiego rodzaju wzrośnie conajmniej je
szcze o 50 proc. Trzeba tylko, aby organizatorzy 
takich czy innych zawodów zrozumieli rzucone 
przez myśliwych hasło. 

Niech pozatem inicjatywa myśliwych posłuży 
jako przykład dla innych obywateli, którzy takie 
czy podobne wartości mogą masami wydobywać 
ze starych lamusów, komór i strychów, nie wyrzu
cając mienia narodowego na śmietnik. 
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Dr. Stanisław Święch, lek. wet. 

WŁOśNICA - CHOROBA LUDZI I ZWIERZĄT. 

Sto lat temu pewien student medycyny odkrył 
w mięśniach sekcjonowanego przez siebie Włocha 
maleńkia, ledwie widoczne twory, które po .szcze
gółowem zbadaniu okazały się pasożytami. Pa
sożyty te ze względu na charakterystyczną postać 
nazwano trychinami, czyli włośniami krętemi, 

Od tego przypadkowego odkrycia wiele lat upły
nęło, zanim stwierdzono, że włośnie przenoszą się 

na ludzi za pośrednictwem zakażonego mięsa świ
ni domowej i jej krewniaczki, świni dzikiej. Paso
żyty te zostały zawleczone do Europy z Chin 
wraz ze szczurami okrętowemi, wśród których są 

niesłychanie silnie rozpowszechnione. Ponieważ 

świnie pożerają często schwytane przez siebie w 
chlewach szczury i zarażają się od nich, przecho
dząc schorzenie bez wyra'źnych objawów, mogą 
przeto przekazać je następnemu spożywey - czło

wiekowi, dla którego włośnica jest chorobą nie
zwykle nieQezpieczną. 
Cały cykl życiowy włośni zamyka się w orga -

nizmie jednego tylko żywiciela, w przeciwieństwie 
do innych pasożytów wewnętrznych, mającycb je
szcze jednego lub więcej żywicieli pośrednich, bez 
których pośrednictwa nie może dojść do zamknię
cia cyklu rozwojowego, a młodociana forma nie 
może dojrzeć. Zjedzone wraz z mięsem włośnie 
dostają się do żołądka nowego żywiciela, gdzie 
otoczka ich rozpuszcza się w soku żołądkowym, 

a uwolnione w ten sposób pasożyty wędrują do 
jelit, gdzie po 2 - 3 dniach wyrastają w dojrzałe 

płciowo robaki - samice i samce. Żywot samców 
jest krótki, giną bowiem po spełnieniu swego bio
logicznego przeznaczenia, natomiast samice pozo-
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stają w jelitach jeszcze przez około 5 - 7 tygodni, 
wydając w tym czasie na świat olbrzymią ilość 
bo do 10.000 młodych. 
Młode włośnie przebijają ściany jelit i dostają 

się do obiegu krwi, a z jego prądem do mięśni ca
łego ciała, powodując ogromnie bolesne schorze- • , 
nia i zatrucia własnem1 wydzielinami, co może do
prowadzić do śmierci pacjenta. W mięśniach, któ-
re są kresem wędrówki włośni, zostają one otor
bione przez broniący się organizm, naturalnie tyl-
ko wtedy, jeśli ten wytrzyma niepożądaną wizytę 
intruzów. Choroba bowiem może 'osiągnąć śmier
telne nasilenie po spożyciu małego nawet kawał-
ka zakażonego mięsa, gdyż1 jak stwierdzono, przy 
najsilniejszem zakażeniu świni, w jednym tylko 
gramie mięsa było 8.000 włośni, a w całem umię
śnieniu bad:inej świni jeden cierpliwy i pilny na
ukowiec obliczył ilość włośni na 158 miljonów. 
Można więc sobie wyobrazić( ile rozmnożyłoby 
się z nich po dojściu do dojrzałości w jelitach no
wych żywicieli, gdyby to mięso zostało przez nich 
w stanie niewyjałowionym spożyte. A niebezpie
czeńswo po spożyciu mięsa zakażonego włośniami 
jest bardzo wielkie, tembardziej, że nawet gotowa
nie trudno je niszczy, gdyż giną one dopiero po 
21/?. godzinach w temperaturze gotowania. Także 
wędzenie i solenie mięsa zakażonego prawie że nie 
wpływa ujemnie na żywotność włośni, które, ota
czając się wapiennemi torebkami, mogą w nich żyć 
życiem ut~jonem całemi latami. Już w pierwszym 
tygodniu po spożyciu mięsa zakażonego włośniami 
pojawiają się u człowieka mdłości, wymioty, brak 
apetytu, biegunka itp. objawy chorobowe, które 
nieraz występują w tak wysokim stopniu, że może 
nastąpić śmierć wśród znamion przypominających 
tyfus lub cholerę. Później, o ile nie przyszło do 
śmiertelnego zejścia, zauważa się ogólne osłabie
nie, bóle w okolicy twarzy, utrudnione oddycha
nie, gwałtowne poty, wysypkę, a dołączyć się mo-
że nawet zapalenie płuc i neręk. 
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Z tych to powodów służba sanitarna wydała wło
śnicy bezwzględną walkę, na szczególnie zaś waż
nym odcinku zapobiegania chorobie i niedopusz
czania zakażonego mięsa do obrotu oddaje nie
ocenione usługi społeczeństwu służba lekarsko
weterynaryj na, sprawiając nadzór nad zdrowotno
ścią mięsa, artykułu pierwszej potrzeby u źródła 
jego produkcji - w rzeźni. . 

W Polsce i prawie we wszystkich krajach Eu
ropy istnieje ustawowy przymus bad a n i a 
mięs a wieprzowego n a włośnie, a w Wiel
kopolsce i na Pomorzu przymusowi temu podlega 
i mięso z up o 1 o w a ny c h dzików. Lekarze 
weterynarj i, pełniący swe czynności w rzeźniach, 
uzbrojeni w mikroskopy, badają w ciężkich warun
kach pracy rzeźnianej skrupulatnie każdą sztukę 
świni, przechodzącą przez granicę rzeźni do rąk 
spożywców. Dzięki swej cichej i mało znanej pra
cy, wzbudzają oni u szerokich rzesz spożywców 
zaufanie do spożywanego lllięsa, oznakowanego ich 
pieczęcią podłużną, której słowa „wolne od włoś
"ni" wykluczają pod gwarancją obecność tych pa
sożytów w mięsie. Czasem jednak - mimo ostrej 
kontroli - wybucha włośnica, a to wskutek spo
życia mięsa niebadanego, pochodzącego z uboju 
pokątnego, lub dla własnego użytku, względnie 
przez n ie bad a n e mięs o d z. i c z y z n y, 
szczególnie we wschodnich połaciach Polski. 

W wypadku zakażenia się włośniami pozostaje 
jedynie .skuteczna broń, którą jest jaknajs.zybsze 
rozpoznanie choroby przed rozmnożeniem paso
żytów w zaatakowanym organiźmie ludzkim. Ba
dania, dokonane w ostatnich latach we Lwowskiej 
Uczelni · Weterynaryjnej przez Prof. Trawińskiego, 
Doc. dr. Maternowską i ich uczniów, pozwoliły na 
wynalezienie szybkiego sposobu rozpoznania wcze
snego stadium · włośnicy, a zatem na zwalczanie 
niebezpiecznej choroby w zarodku, kiedy nieoce
nioną porno~ mogą oddać .zwykłe środki przeciw
robacze i przeczyszczające. Sposób ten pozwala 

221 



już w dziesiątym dniu po zakażeniu, a więc wtedy 
gdy młode włośnie rozpoczynają swą wędrówkę, 
rozpoznać chorobę przy pomocy widocznej reakcji 
chorego organizmu na podskórny zastrzyk białka 
tych samych pasożytów. Cel ten również ośiąg
nąć można przez badanie w szklanej probówce 
surowicy krwi chorego, która z zawiesiną białka 
pasożytów daje odczyn strącania w postaci krąż
ka białkowego na granicy zetknięcia się tych 
dwóch płynów. 

Te odkrycia polskiej uczelni weterynaryjnej zo
stały potwierdzone przez badania kontrolne wielu 
uczonych za_granicznych i przyniosły niemałą sła
wę polskiej nauce. Tak więc w rzeźniach i praco
wniach uczonych wre praca i walka z nieprzyj a
ciółmi zdrowia ludzkiego, którą prowadzi medycy
na weterynaryjna - siostrzyca medycyny ludz
kiej. Niechaj więc wszyscy, którzy spożywają mięso 
wieprzowe lub dziczyzny, wiedzą o tej gałęzi pra
cy lekarży wet., mającej na celu ochronę życia 
i zdrowia całego społeczeństwa. 

Celem zabezpieczenia się przed ewentalnem niei 
bezpieczeństwem zarażenia się włośniami należy 
spożywać mięso pochodzące z pewnego źródła, 
które przeszło przez badanie lekarsko - weteryna
ryjne w rzeźniach, co uwidocznione jest piecząt
kami lekarza, odciśniętemi na mięsie. Natomiast 
pod żadnym warunkiem nie nabywać mięsa nie
badanego, pochodzącego z pokątnego uboju, które 
wprawdzie jest zwykle tańsze, jednak może być 
przycayną zakażenia się włośniami i wywołać wie
le innych szkodliwych następstw dla zdrowia ludz
kiego. Również myśli~ i po w i n n i p o d d a
w a ć badaniuwszystkie upolowane 
dzik i, gdyż badanie, którego koszt jest minimal
ny - uchronić może spożywców dziczyzny od 
przykrych niespodzianek. 
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Dr. Stanh;ław Święch, lek. wet. 

MOTYLICA WśRóD PRZEŻUWACZY LEśNYCH. 

Do stosunkowo częstych schorzeń naszych prze
żuwaczy leśnych, do których należą wszystkie 
jeleniowate, zalicza się chorobę wywołaną przez 
motylicę wątrobową. W 1937 roku wśród tych 
zwierząt llyła ona bardzo rozpowszechniona i wy
rządzała• stosunkowo duże straty. U przeżuwaczy 
domowych początkowe stadja tego schorzenia pa
sożytniczego są z powodzeniem leczone, natomiast 
u przeżuwaczy leśnych można jedynie temu scho
rzeniu zapobiegać, co zresztą jest ważniejsze od 
terapji. 

Motylica wątrobowa (Fasciola hepafica, Disto
mum hepaticum) jest pasożytem występującym w 
przewodach żółciowych zwierząt trawożernych, 
a czasem nawet i u człowieka. Rozwój motylicy 
jest ogromnie skomplikowany i polega na kilka
krotnej przemianie pokoleń i zmianie żywiciela. 
Z jaja dostającego się do wody rozwija się pierw
sza larwalna forma zwana miracidium,, która przez 
krótki okres czasu żyje wolno, potem zaś wwierca 
się w ślimaka wodnego (żywiciel pośredni). Moty
lica więc może istnieć tylko tam, gdzie występu
je ten ślimak. On zaś żyje w wodach wolno płyną
cych, niegłębokich, czyli tam, gdzie podglebie jest 
nieprzepuszczalne, gdzie woda nie wsiąka, lecz za
trzymuje się. W ślimaku odbywa się dalsza prze..'. 
miana tej pierwszej formy motylicy w sporocystę, 
zawierającą komórki rozrodcze 7 tycr ostatnich 
rozwijają się zwierzątka trzeciego już .pokolenia, 
nazwane od swego odkrywcy rediami. Te znów 
przechodzą w czwartą formę larwalną zw.aną cer-
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karzą i opuszczają ciało ślimaka. Cały ten proces, 
od zakażenia ślimaka aż do wyjścia cerkaryj, trwa 
około 6 tygodni, chyba że ślimak został zakażony 
późnem latem. W tym bowiem wypadku cerkarje 
zimują w ślimaku, Cerkarje po opuszczeniu ślima
ka przyczepiają się do roślin wodnych, otorbiają 

się i czekają, aż razem z pokarmem dostaną się 

do przewodu pokarmowego zwi_erzęcia trawożer
nego, 

'fu otoczka ulega rozpuszczeniu przez soki żołąd
kowe, .uwolniona zaś larwa dostaje się do wątro
by, gdzie w krótkim czasie przekształca się w doj
rzałe motylice. Tak więc po drugiej wędrówce do
szła młoda przywra do bezpiecznego portu, W wą
trobie żywiciela ostateczn~o rośnie i składa ja
ja, wychodzące następnie wraz z kałem tegoż ży
wiciela nazewnątrz. Jaja, jeśli dostaną się do wo
dy, przechodzą znów ten .sam - wyżej opisany -
zawiły cykl rozwojowy. 

W wątrobie .motylice wyrządzają ogromne spu
stoszenie. Wędrując bowiem po całej wątrobie, ni
szczą miąższ wątrobowy, uszkadzają torebkę i wy
wołują zapalenie przewodów żółciowych. Te o
statnie wybitnie grubieją i twardnieją na skutek 
osadzania się soli wapniowych. Przy przecięciu za· 
atakowanej przez motylice wątroby - chrzęści 
ona, a z przeciętych przewodów żółciowych wy
dostaje się gęsty, żółciowa-krwisty płyn z zawar
tością jaj i dojrzałych motylic. 

Pod względem klinicznym można rozróżnić trzy 
etapy tego schorzenia: pierwszy objawia się gorącz
ką, osowiałością i brakiem apetytu; drugi - ane
mj ą, obrzękiem powiek, wysiękami w jamie brzu
sznej, utratą połysku i silną biegunkąi trzeci -
ogólnem wychudzeniem, obrzękiem szczęki dolnej 
i wreszcie zejściem śmiertelnem. 

Jeżeli chodzi o leczenie, to u zwierząt udomo
wionych motylicę stosunkowo łatwo wyleczyć -
o ile oczywiście leczenie nastąpi wcześnie. U zwie
rząt zaś wolno żyjących leczenie - rzecz jasna -
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jest niemotliwe i dlatego nalety chronić je przed 
zakażeniem motylicami. Profilaktyka, która -
jak już zaznaczyłem - j~st :ważniejsza od terapji, 
polega przedewszystkiem na drenowaniu bagien 
mokrych, podleśnych pastwisk, na posypywaniu 
tych miejsc siarczanem miedzi lub żelaza, albo też 
na zastosowaniu jakiegokolwiek innego środka, tę
piącego ślimaki błotne, które do rozwoju motylic 
są konieczne. W 1937 roku, w niektórych okoli
cach, nieraz 50% sarn, według zgodnej opinji fa
chowców, było · dotknięte motylicą. 

W tym właśnie czasie stwierdzono np. w lasach 
ordynacji ołyckiej, że stada sarn objadają wierz
chołki pędów sosnowych w leśnych kulturach i sa
dzonkach, jakkolwiek normalnie sarny pędów so
snowych nie spożywają. Dalsze badania zainteso
wanych wykryły przyczynę tego niezwykłego 
u sarn apetytu na sosnowe pęliy. Pokazało się mia
nowicie, że duża ilość młodych sarn zapadła na 
motylicę. Znajdowały one widoczne ulgę w choro-· 
bie dzięki działaniu soku żywicowego. Przypusz
czano, że w lasach tych około siedemset sarn 
skazane jest na zagładę wskutek tej choroby. 
Dzienniki pisały wtedy o tern, jako o zarazie mo
ty licowej, chociaż z tego co o rozwoju motylicy 
wiemy, to bezpośrednie przenoszenie się motylicy 
ze zwierzęcia na zwierzę jest nie do pomyślenia. 

Nie wątpię, że na podstawie tego, co napisałem 
wyżej, myśliwi, rozmiłowani w najzgrabniejszych 
zwierzętach naszych lasów - sarnach, jak i w wy
smukłych, szlachetnych i dumnych jeleniach, zro
bią wszystko, by ochronić je przed ciężką ćhorobą 
moty licową. 
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.powiatowych, T owarzysłwa, 

Koła i Kółka m y ś I i w s k ie 

prosimy o rozpowszechnianie 

„Łowca Pe>lskiego·· 
. jak również o prop~gowanie 

· wszelkich wydawnictw łowieckich. 
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Inż. Wł. Lindemann. 

MIĘDZYNARODOWE METODY OCENY 
TROFEóW MYśLIWSKICH. 

Na zjeździe Międzynarodowej Rady Łowieckiej 
w kwietniu 1934 r. w Warszawie postanowiono 
przystąpić do opracowania jednolitych międzyna
rodowych metod oceny trofeów. W tym celu wy
brano Międzynarodową Komisję1 w skład której 1 

jako przedstawiciele myśliwych polskich1 weszli 
J. hr. Bielski1 gen. dyw. K. Fabrycy1 oraz inż. H. 
Knothe. W maju 1937 r. na specjalnie w tym celu 
zwołanym Zjeździe Międzynarodowej Rady Ło
wieckiej (C. I. C.) w Pradze czeskiej rozpatrywane 
były dotychczas stosowane . przy ocenie trofeów 
myśliwskich metody; przyczem większość z nich 
ostatecznie została sprecyzowana przed Między
narodową Wystawą Łowiecką w Berlinie, która by
ła doskonałą okazją do sprawdzenia ich wartości 
i przydatności na olbrzymim materjale porównaw
czym. 

Ustalenie jednolitych metod oceny trofeów ma 
doniosłe znaczenie, gdyż pozwala na objektywne 
porównywanie jakości myśliwskiej poszczególnych 
rodzajów zwierzyny, występujących w szeregu kra
jów, które poprzednio stosowały własne formułki, 
mające znacz'enie tylko na pokazach i wystawach 
krajowych. Zgóry trzeba się zastrzedz, że obecnie 
ustalone metody mogą w wielu wypadkach posia
dać sporo usterek, które jednak z czasem przy 
solidarnej twórczej współpracy myśliwych całego 
świata będą z pewnością usunięte. 

W rozprawie niniejszej postaram się przedstawić 
wszystkie1 mogące mieć w Polsce zastosowanie, 
formułki, omawiając dokładnie ich części składo
we, sposoby dokonywania pomiarów, szacowania 
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piękna i siły trofeów i t. p. czynnik! wpływające 
na ocenę trofeum. Pozatem przytaczam tu anali
tyczne porównanie obecnie stosowanych formułek 
z formułkami dawniejszemi, dodając w niektórych 
wypadkach same przez się nasuwające uwagi i wy
jaśnienia, aczkolwiek staram się przedstawić wszy
stkie metody możliwie obiektywnie, nie wdając 
się w ich krytykowanie. Do dokładniejszego za
poznania się myśliwych ze sposobem dokonywania 
pomiarów służą umieszczone w tekście rysunki. 
Metody omawiane będą w następującej kolejności: 

1) Metody oceny poroży jeleniowatych. 
2) Metody oceny haków kozic, muszli muflonów 

i rogów żubrzych. 
3) Metoda oceny szabel i fajek dziczych. 
4) Metody oceny skór (niedźwiedź, wilk, ryś, 

żbik). 

I. OCENA ROSOCH ŁOSI. 
Formułka oceny rosoch łosia (A+B+C-D) skła

da się z A - część pomiarowa, B - ocena pa
semek, C - siła, masa i piękno rosoch i D - de
fekty. 

Pomiaru dokonuje się zapomocą miary taśmo
wej w centymetrach, z dokładnością do 1 mm. Ta
śmę należy szczelnie przyciskać do rosoch. Otrzy
mane cyfry pomiarów mnoży się przez odpowiedni 
dla każdej pozycji iioczyn. 

A. Pozycje pomiarowe: 
1) O+ O= suma obwodów obydwóch badyli. 

zmierzonych w odległości 4 cm poza róią x (ilo
czyn) 1 = i 1 o ś c i p u n k t ów. 

2) R == rozłoga, czyli rozpiętość rosoch od czub
ka najbardziej wysuniętego w bok, nazewnątrz 
pasemka jednej łopaty do przeciwległego czubka 
pasemka drugiej łopaty, również naj.bardziej wysu
niętego nazewnątrz x (iloczyn) 0,5 :.:= i 1 o ś c i 
p U n k t ÓW,' „ 

3) Dłp. = średnia z pomiaru długości obydwóch 
łopat, mierzonych po krzywej łopaty od najwyż-
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szego pasemka, sterczącego w górę łopaty, do czub
ka najdłuższego pasemka, sterczącego w dół ło
paty x (iloczyn) 1 = i I oś ci punktów. 

4) Sz. łp. = suma szerokości obydwóch łopat, 
mierzonych w najszerszem miejscu, z uwzględnie
niem wypukłości, czyli wklęśnięcia łopat, nie bio
rąc pod uwagę poszerzeń, powstających z wyrostu 
pasemek, ani też ewentualnego istnienia dolnej ło
paty x (iloczyn) 2 = i I oś ci p u n k t ów, 

5) $rednia długość wszystkich pasemek, o ile 
nie jest ona mniejsza, niż 5 cm x (iloczyn) 1 = 
i 1 o ś c i p u n k t ó w. 

W wypadku, kiedy ta średnia długoś~ przekra
cza 15 cm, maksymalną średnią może być wówczas 
jednak tylko liczba 15. Przykład: Jeżeli średnia 
długości wszystkich pasemek wynosi 4,8 cm, to 
rosochy takie otrzymają O punktów. O ile średnia 
długości pasemek wynosi 7 cm, to otrzymuje 7 pun
któw, jeżeli zaś średnia długości będzie się rów
nała 16 cm, to takie rosochy otrzymują jednak 
tylko 15 punktów, jako maksymalną punktację. 

B. Pasemkami nazywamy wyrostki wzdłuż kan
tu łopaty. Jest to to samo, co u jelenia nazywamy 
odnogą wieńca. 

Za pasemko jest uważany tylko taki wyrostek, 
który wyrasta prawidłowo, t. j. wzdłuż kantu ło
paty łosia i jest nie mniejszy, niż taki, na którym 
można zawiesić sznur od trąbki myśliwskiej (nie
zależnie od kierunku pasemka). 

Dziesięć pasemek przy obydwu 'łopatach razem 
stanowi cyfrę minimalną, od której zaczyna się 
stopniowanie. Pasemka ponad tę ilość bierze si~ 
w rachubę, licząc za każde 1 x 1 (iloczyn) = i 1 o
ś ci punkt ów. 

Anormalne wyrostki, np. na powierzchni łopaty 
lub jakieś pasemko rozdwojone, nie biorą się pod 
uwagę jako pasemka. Jeżeli rosochy łosia są co 
do ilości pasemek nieparzyste, np. nieprawidłowy 
„osiemnasta).-" -= 17 faktycznych - 10 pasemek, 



które się odlicza jako mm1mum - pozostaje 
7 sztuk x 1 (iloczyn) = 7 punktów. 

C. Siłę, masę i piękno rosoch sędziowie oce
niają ?ndywidualnie według swego uznania. Ilość 
punkt ~ "°' którą sędziowie w tej pozycji dysponują, 
jest o l 1 do 15 włącznie. · 

D. u~terki są to defekty rosoch, które wpły
wają na zmniejszenie ogólnej ilości poprzednio 
przyzn.:tnvcłt punktów w pozycjach A+B+C. Ilość 
punktów, .którą sędziowie w tej pozycji dysponują, 
jest od 1 tlo 15 włącznie. 

Rys. 1 

Na zjeździe C. I. C. w Pradze w dniu 24 maja 
1937 r. postanowiono w formułce Kobylińskiego 
wprowadzić następujące zastrzeżenie, a mianowi
cie, że szerokość łopat mierzoną będzie nie do
wolnie, lecz tylko w tyle z a o s i ą, p r z e c h o~ 
d z ą c ą p r z e z b a d y 1 e, w no lu uniknięcia 
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pomyłek, polegających na wprowadzaniu wymiarów 
dolnych (przednich) łopat ze szkodą dla pomiarów 
głównych łopat, o których ocenę w tym wy
padku chodzi. 

.Na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w 
Berlinie ustalono następujące granice pre.mjo
wania: 
powyżej 300 punktów - złoty me<lal; 
275,1-300 punR'.tów - srebrny medal; 
25011-275 punktów - bronzowy medal. 

Przykład oceny rosoch łosich: 

"\Vyszczególnienie 

1. Suma obwodów oby
dwó~h ba<j.yli 

2. Rozłoga czyli rozpię
tość rosoch 

3. Średnia długości oby
dwóch łopat 

4. Suma szerokości obu 
łopat 

5. Średnia długość 
wszystkich pasemek 

6. Za ilość pasemek 
7. Siła, masa, piękno 
8. Potrącenia za usterki 

(A+s+c>-D 

. = 1~~ >.'UJ ... 
miara w cm ~ 1.3 ~ 

o ..... = ::::: g, 

18 + 19=37 1 37 

110 0,5 55 
91+81=86 1 86 
-2--

20+ 18=38 2 76 

265: 17=15 1 15 
17-10= 7 1 . 7 

- 10 

Istotna suma punkt6 w 286 
(cyfra wartościowa) 
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OCENA WIEN'CóW JELENI. 

a) Formułka Nadlera. 
1) Długość łodygi DŁ mierzy się po krzywej od 

końca najdłuższej odnogi korony po zewnętrznym 
brzegu łodygi aż do najniższej krawędzi róży -
bez przyciskania taśmy we wgłębieniu nad różą 
(2 cm = 1 punkt). 
DŁp+DŁI= 2DŁ; DŁX0,5 = 1 i cz bi e punktów. 

2) O - długość ocznicy mierzy się od wgłębie
nia kątowego między łodygą, ocznicą a różą 
wzdłuż dolnej strony aż do końca tej odnogi 
(4cm == 1 punkt}. 

Op+ Ol== 20; O X 0,25 =liczbie punk
tów. 

3) ObR. Obwód róży mierzony w cm (wymiar 
średni} 1 cm = 1 punkt Ob Rp + Ob Rl == 20bR; 
ObR X 1,0 =liczbie punktów. 

4) ObŁd. Obwód łodygi w .najcieńszem miej
scu między ocznicą a opierakiem (odnoga środ
kowa} bez względu na obecność lub brak nad
ocznej (obwód dolny) 1 cm = 1 punkt. 
(ObŁdp + ObŁdl) X 1,0 = liczbie punktów. 

5) ObŁg. Obwód łodygi w najcieńszem miejscu 
· między opierakiem a koroną bez względu na obec
ność lub brak odnogi wilczej 1 cm == 1 punkt 
(ObŁgp + ObŁgl) X 1,0 = liczbie punktów. 

6) IO. Ilość odnóg. Nie uwzględnia się zupełnie 
odnóg ułamanych w czasie walki lub odnóg sztu
cznie powstałych {uszkodzenia mechaniczne lub 
wpływ gruczołów sekrecji wewnętrznej); za odno
gę uważa się każdy wyrostek, na którym można 
uwiesić trąbkę myśliwską niezależnie od kierun
ku odnogi. Jedna odnoga = 1 punkt. 

Dodatek przy oznaczaniu 11P" lub 111" oznacza 
pomiar części lewej lub prawej łodygi. Skróty 
bez tej litery dodatkowej oznaczają wymiary śre
dnie. 

7) W. Waga wieńca. O ile do wagi wchodzi\ 
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poza kością nosową inne części czaszki {szczęka 
dolna) potrąca się do 0,7 kg 

0,5 kg == 1 punkt. 
{W - O,x) X 2 == liczbie punktów. . 
8) R. Rozłogi - czyli największa wewnętrzna 

rozpiętość łodyg wyrażona w procentach przecięt
nej_ długo§ci łodyg (DL). 

RxlOO = x % : ponad 80% - 3 punkty, 
-DŁ ponad 70% - 2 punkty, 

ponad 60%- 1 punkt, 
poniżej 60% - O punkt. 

9) Ub. Ubarwienie - jasnożółte lub sztuczne -
O punktów. 

w innych wypadkach od 0,5 - 2 punktów 
10) P. Uperlenie - gładkie, słabo uperlone. 

dobrze uperlone od O - 2. punktów. 
11) K. Korona - dla każdej łodygi ocenia się 

osobno i określa się przeciętnie od O - 4 punk-
tów. ' 

12) ZO. Zakończenie odnóg - tępe - ciemne 
...-- ostre - białe od O - 1 p 

;.~;.:Oot<"'f'_. ~.-- --~~ --"""'--i ;„·- -;-_. -. 

b) Formułka międzynarodowa (wszystkie '·po
miary z dokładnością do 1 mm - od 0,05 do 0,09 
zaokrą~la się ·do 0,1), 

1) DL. Srednia z długości obydwóch łodyg 
w cm X 0,5 = ilości punktów. 

2) DO - średnia z długości ocznic w cm X 0,25 = ilości punktów. 
Długość mierzy się od dolnego, wewnętrznego 

brzegu róży do końca odnogi, · przyczem nie nale
ży przyciskać taśmy do wgłębienia między nasadą 
a krawędzią róży, co szczególne znaczenie ma 
przy wysoK:o osadzonych ocznicach. 

3) ObR - średnia z obwodów rót w cm X 1 = ilości punktów, 
4) ObLdp-obwód pr·awej łodygi między oczni-
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cą a środkową w najcieńszem m1e1scu bez wzglę
du na obecność nadocznej mierzony w cm X 1 
= ilości punktów. 

5) ObŁdl - j. w. X 1 = ilości punktów. 
6) ObŁgp - obwód prawej łodygi między środ

kową a koroną w najcieńszem miejscu; o ile wy
stępuje odnoga wilcza, wówczas obwody łodygi 
mierzone są w 3 miejscach, a mianowicie między 
oczną a środkową (bez względu na obecność nad
ocznej) oraz między środkową (opierakiem) a wil
czą i między wilczą a koroną. O ile środkowa znaj
duje się akurat pośrodku łodygi, wówczas j a k o 
o b w ó d g ó r n y uważamy średnią z tych po
miarów pod i nad wilczą odnogą. Jeżeli zaś środ
kowa jest bardzo nisko osadzona, wówczas jako 
d o 1 n y o b w ó d bierzemy średnią z pomiarów 
obwodu między ocznicą a środkową i obwodu 
między środkową a odnogą wilczą X 1 = ilość 
punktów. 

7) ObŁgl - obwód lewej łodygi jak wyżej w 
cm X 1 = ilości punktów. 

8) Waga wieńca w stanie suchym w kg zmniej
szona zależnie od wielkości czaszki od 0,5 kg -
0,7 X 2 = ilości punktów. 
, 9) Całkowita ilość odnóg X 1 = ilości punktów. 
(nie uwzględnia się odnóg krótszych od 2 cm). 

P u n k t y z a ,p i ę k n o. 
1. Ubarwienie 
2. U perlenie 
3. Nadoczna 
4. Rozłoga „R" mme1sza, 
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niż 60% przeciętnej 
65% 
70% 
75% 
80% 
85% 
90'.ł; 

0-2 
0-2 
0-2 

długości łodyg -O 
0,5 
1,0 
1,5 
2,0 
2,5 
3,0 



5) Zakończenie odnóg 0-2 
6) Korona 0-6. 
Korona niewykształcona lub o nielicznych cien

kich i krótkich odnogach O - 2. 
3 - 4 korona o nielicznych lecz silnych odno

gach. 5 otrzymuje odnoga o licznych wybitnie sil
nych odnogach, bez usterek, obustronnie jedna
kowa o szlachetnym kształcie, 6 p. otrzymują ko
rony rekordowo piękne i regularne. 
Potrącenia za usterki i wady (nieregularność, 

znieikształcenie oraz nadmierną względnie zbyt 
małą rozłogę) względnie dodatki za regularność 
i szlachetną formę wynoszą od 1 - 3 punktów. 

Punkty te winny być przez sędziów uzasadnio-
ne, przyczem można stosować dodawanie lub 
odejmowanie półpunktów (0,5). 
Używana na Międzynarodowej Wystawie Ło

wieckiej w Berlinie wyżej przytoczcna metoda o
parta jest w zasadzie na formułce Nadlera {Patrz 
Ocena trofeów myśliwskich Inż, H. Knothe, „Me
tody Biegera, Lotzego i Wilda", którą dla lepsze
go porównania przytaczam również w punkcie po
przednim) . 
Różnica między podstawową formułą Nadlera, 

a zmodyfikowan~ metodą polega na 1) większem, 
wydatniejszem pod.kreśleniu punktacji za piękno, 
przez umożliwienie wyższego oszacowania koro
ny, 0-6 .zamiast 0-4 punktów u Nadlera, 2) od
miennej ocenie rozłogi opartej na dokładniejszej 
skali pozwalającej na ściślejszą gradację wieńców, 
3) odmiennem dokonywaniu pomiaru długości ocz
nicy - od dolnego wewnętrznego brz_egu róży -
zamiast od mniej uchwytnego wgłębienia nad ró
żą (kąta · między łodygą a ocznicą), 4) dokładniej
szym pomiarze obwodu między środkową a ko
roną w wypadku obecności odnogi wilczej, co po
zwala na dokonanie prawidłowej oceny wieńców 
najrozmaitszego kształtu. Granice premjowe na 
M. W . Ł. w Berlinie były następujące: 
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ponad - 210 - złoty medal, 
200,1 - 210 - srebrny, 
190, 1 - 200 - bronzowy. 

Jelenie wyhodowane w zwierzyńcach muszą 
mieć nadmiar 10 punktów - czyli stosuje się su
rowszą ocenę. 

Przykład oceny wieńca 

Wyszczególnienie 

1. Długość łodyg p. 90,5 
1. 91 

2. Długość ocznic p. 33,5 
1.37,5 

Obwód róż p. 23,1. 24 
Obwód dolny prswy 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

„ „ lewy 
Obwód górny prawy 

„ „ lewy 
Waga poroża w kg. 
Całkowita ilość odnóg. 
Ubarwienie 
Operlenie 
Rozłoga 77 cm. = 83% 

90,75 0,5 

35 5 
23:5 
15 
15,6 
15 
15,4 
6,75 

19 

0,25 
1,0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

13. Korona 
dł. łodyg ......... .. . „ ... „ 

14. Zakończenie odnóg 

Sum a 
Potrącenia lub dodatki (do

datek za regularność) 

Wartość 
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45,38 

8,90 
23,50 
15 
15,60 
15 
15,40 
13,50 
19 

1 
1 

2 
-2 
o 

177,28 

2 

179,R 



Rys. 2 

.la stałą wagę w1enca uznana może być · waga: 
1) ustalona na Międz. Wyd. Łow. w Berlinie, 
2) ustalona na jednej z wystaw krajowych. 
·W'. obydwóch wypadkach wagi muszą być po

twierd?one przez komitet danej wystawy. Za
świadczenie takie może być zastąpione powoła
niem się na miarodajny katalog. 

Dla jeleni ubitych przed 1937 r. wagę wieńca 
ustalić można drogą pośrednią w sposób następu
jący: suma obwodów dolnych wraz z sumą gór
nych obwodów łodyg po podzieleniu przez 4 daje 
podwójną wagę wieńca, 

Wagę wieńca jeleni ul:itych po wystawie 1937 r. 
ustalać mają specjalne złożone z 3 członków ko
.misje, wyłonione na skutek decyzji C. I. C. ·Komi
sje te będą się zbierać między 15.1. a 1.VI. każde
go roku, ustalać wagi wieńców zdobytych conaj
mnfej przed 3 miesiącami i sporządzać odnośne 
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protokóły, zaznaczając na czaszce jelenia Nr. pro
tokółu. ProtokPł będzie się sporządzać w 3 egz. 
i zaopatrywać w pódpisy członków komisji. Jeden 
egzemplarz wręczać się będzie właścicielowi tro
feum; obydwa pozostałe z tłomaczeniem francus
kiem - przesyłać do gen. sekretarjatu C. I. C., któ
ry po zarejestrowaniu będzie skierowywać 1 egz. do 
przechowującej go nadal crganizacji łowieckiej w 
tym kraju, gdzie jeleń został upolowany. Wyciąg 
z rejestru C. I. C. będzie przesyłany przed 31.XII. 
każdego roku odnośnym crganizacjom łowieckim. 
C. Formułka podana w katalogu Międzynarodowej 

Wystawy Low. w Berlinie. 
Wobec rozbieżności formułki podanej w Nr. 17 

„Wild · und Hund" z 22.VII.33 r. przez Biegera, któ
rą opisałem wyżej, a formułką podaną w katalo
gu, przytaczam rówrież tę ostatnią, przyczem po 
uzyskaniu wyczerpującej odpowiedzi od Deutsche 
Jagerschaft ogłoszone będzie w „Łowcu Polskim" 
która z nich jest ostatecznie uznana za międzyna
rodową i którą stosowano na wystawie. 

1) Srednia z długości łodyg X 0,5 = ilości pkt. 
2) Srednia z długości ocznic X 0,25 = ilości pkt. 
3) Srednia z długości środkowych X 0,25 = 

ilości punktów. 
4) Srednia z obwodó.w róż X 1,0 = ilości pkt. 
5) Obwód prawej łodygi między ocznicą a środ

kową bez uwzględnienia nadocznej mierzony w 
najcieńszem miejscu X 1,0 = ilości punktów. 

6) Obwód lewej łodygi j. w. X 1,0 =ilości pkt. 
7) Obwód prawej łodygi między środkową a ko

·oną bez uwzględnienia odnogi wilczej mierzony w 
najcieńszem miejscu X 1,0 = ilości punktów. 

8) Obwód lewej łodygi j. w. X 1,0 = ilości pkt. 
9) Wag.a wieńca zmniejszona do 0,5 kg. zależnie 

od wielkości czaszki X 2,0 = ilości punktów. 
10} Całkowita ilość odnóg X 1,0 = ilości pkt. 
Punkty za piękno: 
ubarwienie - 0-2 
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uperlenie - 0--2 
nadoczna - 0--2. 
Rozłoga: pomzeJ 60% - O, 60--70% - 1, 

70, 1 %-80% - 2 ·ponad 80 % - 3. 
Zakończenie odnóg - 0-2. 
Korona - 0--10. 
Potrącenia za usterki - 7-3. 

OCENA PAROSTKóW SARNICH. 
1) DL. Srednia z długości łodyg mierzona w cm 

z dokładnością do 1 mm X 0,5 = ilość punktów. 
2) W. Waga :parostków (z kością nosową lub 

bez) ustalona z dokładnością do 1 gr. Przy wa
żeniu całej czaszki (bez szczęki dolnej) potrąci;: 
musimy 90 2r. Otrzymany wynik mnożymy przez 
0,1 i otrzymujemy ilość punktów. 

3) Obj. Objętość parostków bez czaszki i pni 
mierzona z dokładnością efo 1 cm3 wypornością 
wody w cma X 0,3 = ilości punktów. 

4) R. Rozłoga (największa . odległość wewnętrz
na między łodygami). 
Mniejsza od 300/o przeciętnej długości łodyg - O 

30,1-40 1 
40,1-50 2 
50,1-60 3 
ponad 60 4 
nienaturalnie szeroka ponad 750/o - O 

5) Ubarwienie jasnożółte, szare lub szluczne-'.:> 
żółte lub jasnobronzcwe -1 
bronzowe -2 
ciemno bronzowe bez połysku -3 
ciemnobronzowe-czarne z połyskiem -4 

6) Uperlenie gładkie porota -O 
słabo uperlone -1 
średnio uperlone (liczne drobne perły) -2 
dobrze uperlone r drobne i dute perły po 
obu stronach łodygi) -3 
bardzo dobrze up~rlbne (obfite perły na 
całej łodydze) -4 

7) Róże słabe (niskie i wąskie) -O 
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• 

Średnie (szersze, nieco ltperlone) -1 
dobre (wianuszkowate i wytsze) -2 
silne (wianuszkowate, szerokie i wyso-
kie) · -3 

Rys. 3 

b. silne {wianuszkowate, 
sokie) 

szerokie i wy
-4 

8) Zakończenie odnóg 
matowe 

tępe lub ·zmurszałe -O 
-1 

białe błyszczące -2 
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Sumaryczna ilość punktów za piękno dochodzić 
może do 18. 
Potrącenia za usterki i wady za nieregularność 

łodyg i odnóg, nienaturalność (porowatość) masy 
poroża, wadliwą rozłogę i podobne usterki 
pod względem piękna dochodzić mogą do 5 punk
tów, w tern do 2 punktów można potrącić za zbyt 
krótkie odnogi lub ich brak (1 punkt za jedno
stronne lub mierne odnogi). Punkty dodatkowe 
również do 5-ciu mogą być dodane za wyjątkową 
regularność, oraz idealny kształt - w tern 1 punkt 
przysługuje za dobre odnogi, 2 punkty za wy
jątkowo dobre odnogi (za normalne O p). 

Granice premjowania są następujące: 
ponad 140 - złoty medal 
132,1 - 140 - srebrny 
125,1 ·- 132 - bronzowy. 

Przykład oceny parostków. 

Wyszczególnienie 

1. Długość łodyg p. 24,6 
1. 25 

2. Waga z czaszką 470-90 
3. Objętość 148 cm3 

4. Ubarwienie 
5. Uperlenie 
6. Róże 
7. Rozłoga 
8. Końce odnóg 

Sum a 
9. D Jdatki i potrącenia: 

doda tek za odnogi 
dodat. z -i. szlachetną formę 

Wartość 

16 

2~,8 0,5 
380 0,1 
148 0,3 

I ~ 

12,4 
38,0 
44,4 . 
-2,5 
3 
4 
2 
2 

108,3 

l 
2 

111 
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Powyższa formułka · óparla )est na metodzie 
Biegera i zasadniczo różni się od niej inną grada
cją w ocenie rozłogi i wprowadzeni~m do potrą
ceń i dodatków punktów za jakość odnóg, co jed
nakże ma wielkie znaczenie ptzy określaniu re
gularności poroża, Również nieco odmiennem i 
dokładniejszem jest stopniowanie ubarwienia. 

Celem łatwiejszego porównania tych różnic po
dam następującą tabelkę. 

Rozłoga 

pg Biegera 

mniejsza od 
30% przee. długości -- O 
80-40 2 
ponad 40 4 

1 
pg formułki zmodyfik. 

mniejsza od 
30%-0 

80,1-40-1 
40,1-50-2 
50.1-60-3 

.ponad 60 -4 
po\\ yżej 75% -O 

Jak z powyższego wynika stawiane są obecnie 
surowsze wymagania i zyskują na tern parostki 
o szerszej rozłodze. 

Ubarw enie 
pg Biegera pg formułki zmodyfik. 

jasnożółte, ja'snobron
zowe, szare lub sztu-
czne - O 

bronzo'~ e -2 
ciemno bronzowe, 

czarne -4 

jasnożółte, szare 1 ub 
sztuczne -O 

żółte lub jasno-
bronzowe -1 

bronzowe -2 
ciemnobronzowe 

bez połysku -3 
c. - bronz. lub czarne 
błyszczące ~4 

ZaznaĆzyć trzeba, iż nie wzięto tu pod uwagę 
rasowych odrębności, przejawiających się równiez 
w ubarwieniu poroża, np. nasze rogacze, które 
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zdobyły I m~e}sce na wystawie w Berlinie, mają 
poroże bronzowe z czerwonym odcieniem, czar
nego zaś przeważnie nie spotykamy. Wobec tegc 
należałoby brać pod uwagę nietyle ko.lor, ile in· 
tensywność ubarwienia w każdym typie. Inż. H, 
Knothe walczył w Berlinie o wprowadzenie roz
różnienia osobnych barw dla rogaczy polff'ych 
(zwykle szare) z lasów iglastych - bronzowo wi
śniowe i z liściastych lasów - ciemne. Przyrze
czono wziąć to w przyszłości pod uwagę. 

OCENA POROŻY DANIELI.. 
Pomiary z dokładnościa, do 0,1 cm lub 0',01 kg 

(0,05 - 0,09 p. zaokrągla się do G,1}. 
1) DŁ. Długość łodyg. Mierzy się po stronie 

zewnętrznej od dolnego brz..-gu róży (bez przyci
skania taśmy nad różą} · d~; najwyższego punktu 
\itej łopaty 
IJŁp + DŁl = 2 DŁ; DŁ >< 0.5 = liczbie punktów. 

2) DO. Długość ocznicy - mierzy się od górne
go brzegu róży, aż do koaca tej odnogj, O ile 
odnoga nie jest nasadzona hlż nad różą, wówczas 
odległości od róży do nasady ocznicy nie należy 
uwzględniać. 
DOp + DOI= 2 DO; DO X 0,25 =liczbie punkt. 

3) · DŁp. Długość łopat mierzy się po zewnętrz
nej stronie łopat zgodnie z ich naturalną krzywiz
ną. Za nasadę łopat uważa się miejsce, gdzie ło
dyga wyraźnie się rozszerza. Górną granicę sta
nowi najwyższy punkt litej łvpaty (jak przy długo-

• ści łodyg). żaden z punktów krzywej, będącej dłu
gością łopaty (dłoni}, nie może się znajdować w 
większej odległości od przedniego brzegu łopa
ty, niż końcowy punkt tej linji w miejscu najwyż
szem litej łopaty. Łopatowate zakończenia tylko 
wówczas bierze się pod uwagę przy pomiarze dłu
gości, kiedy ich maksymalna szerokość równa się 
conajmniej połowie wymiaru największej szero
ltości całej łopaty 
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DLpp + DŁpl = 2nLp; DŁp X 1,0 = liczb. pkt. 
4) SŁp. Szerokość łopat. Mierzy się obwód 

łopaty (naokoło) w najszerszem miejscu bez 
uwzględnienia wszelkich wyrostków i odnóg i wy
miar ten dzieli się przez 2 (1 cm = 1,5 punkta) 
SŁpp + SŁpl:=2SŁp; SŁp X 1,5 == liczbie pkt. 

5) ObR. - Obwód róży. 
ObRp + OhRI = 20bR; ObR X 1,0 = licz. pkt. 

6) ObLd. Dolny obwód łodygi mierzy się mię
dzy ocznicą a środkową odnogą w najcieńszem 
miejscu 1 cm = 1 punkt. 
ObŁdp + Obtdl. =::: 20bŁd; 20bŁd X 1,0 == licz
bie pkt. 

7) ObŁg. Górny obwód łodygi mierzy się w 
najcieńszem miejscu między środkową odnogą a 
dłonią, 1 cm = 1 punkt. 

O ile 'w szczególnych wypadkach łopata (dłoń) 
jest osadzona obustronnie bezpośrednio nad środ
kową odnogą, należy zastąpić wypośrodkowany 
wymiar górnego obwodu przez doliczenie 1 - 2 
punktów przy każdej łodydze. W tych wypad
kach, gdy łopata tylko po jednej stronie iest obsa
dzona bezpośrednio za odnogą środkową, stosu
nek między górnym a dolnym obwodem normalnej 
łodygi przenosi się na wymiary drugiej łodygi, 
czyli że górny obwód wylicza się na podstawie 
dolnego oraz odnośnej propo1 cji, zachodzącej na 
pierwszej normalnej łodydze. 
ObŁgp + ObŁgl = 20bŁg; 20bŁg X 1,0 -

liczbie punktów. 
(Ewentualnie dolicza się po 1 - 2 punkty jak 

wymieniono wyżej). 
8) W. Waga poroża. Przy ważeniu całej czasz

ki bez dolnej szczęki należy odrzucić 0,25 kg, zaś 
kiedy mamy całą kość nosową i górną szczękę 
bez uzębienia i kiedy brak tylnej części czaszki, 
- tylko 0,10 kg; 0,5 kg = 1 punkt. 
W X 2 = liczbie punktów. 
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9) Ub. Ubarwienie. Jasnożółte lub szare -O 
bronzowe -1 
ciemno bronzowe -2 

10) I. Ilość odnóg łopaty. Liczne, dobrze wy
kształcone, długie, twarde odnogi dłoni i dobre 
ich zakończenia ofozymują od 1 - 6 p. 

11) S. Siła poroźa. Poroża, które się odzna
czają niezwykłą siłą, regularnością i kształtem, 
mogą otrzymać doliczenie do 5 punktów. 

Usterki, 
R -· rozłoga _: czyli największa wewnętrzna 

odległość łopat bez uwzględnienia odnóg łopat. 
Rozłoga wyraża się w procentach przeciętnej 

długości łodyg. 
Przy rozłodze poniżej 85% odlicza się 1 punkt 

80% 2 
75% 3 
70% 4 
65% 5 
60% 6 

Ł. Łopaty. Przy . brzucha.tych (o wypukłości 
brzucha ryby) lub rozwidlonych łopatach jak ró
wnież przy kształcie odbiegającym od idealnego 
pełnego kształtu (prostokąt} odlicza się od 1 
.;._ 10 p. 

Bł. Brzegi łopat. Gładkie lub kruche brzegi 
łopat, albo nienaturalnie małe lub kruche odnogi 
powodują potrącenie 1 - 2 p, 

-up. Usterki w proporcji. Wszelkie deforma
cje, nieforemnie długie lub wąskie łopaty, niena
turalnie duża rozłoga i sztucznie obsadzone odno-
gi powodują potrącanie 1 - 6 p. . 
Formułka oceny łopat dar.ieli używana na M. W. 

Ł. w Berlinie jest uzupełnioną przez dodanie „si
ły poroża" metodą Wilda. Różni się ona od for
mułki podanej przez Inż. H. Knothe w następu
jących purrktach, 

a) w części pomiarowej: 
1) długość łopat ·mierzy się zgodnie z natural-
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ną krzywizną, a nie w ·prostej linji od punktu naj- · 
wyższego do najniższego jak w poprzedniej for
mułce. 

2) Szerokość łoo:it ,., nowej formułce ustala się 
dro!Sl\ pomiaru obwodu w najszerszem miejscu po
dzielonego przez 21 a nie bezpośrednio, jak w po
przedniej, przyczem wymiar ten mnoży się obec
nie przez 1.,5, a nie przez 1,0 jak to ma miejsce w 
dawnej formułce. 

3) wagę łopat z całą czaszką bez dolnej szczę
ki zmniejsza się nie o 0,3 kg, iecz tylko o 0,25 kg, 
zaś o ile brak uzębienia i tylnej części czaszki. 
to tylko o 0,10 kg. 

b) w części szacunkowej (punkty za piękno). 
1} wprowadza się nowe kryterium „siły poroża" 

z możnością doliczenia Sp i „odnóg łopaty" z 
możnością doliczenia 1 - 6p. 

2) kryterjum rozłogi, jakości dłoni i iej brze
gów przenosi się do części .,potrąceń za usterki", 
przyczem w gradacjach rozłogi zmiany są nastę
pujące. 

Dawna formułka. 

dolicza się 
Rozłoga mniej od 50% 

przec. dług. łodyg. -O 
Rozł. mniej od 50-60 

przec. dług. łodyg -1 
Rozł. mniej od 60-70 

przec. dług. łodyg -2 
Rozł. mniei od 70-80 

przec. dług. łodyg -3 
Rozłoga ponad 80 -4 

Nowa ormułka. 

odlicza się 
Rozłoga poniżej 85%-

80-21 
75-3 
70-4 
65-5 
60-6 

Czyli, że wymagania pod względem rozłożysto
ści poroża są znacznie wyższe. 

W gradacjach kształtu dłoni zmiany są nastę
pujące: 
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Dawna formułka. 

dolicza się 
Dłonie rozwidlone lub 

brzuchate -O 
Dłonie jednostronnie 
prostokątne -1 

Dłonie obustronnie peł
ne i prostokątne -3 

Nowa formułka. 

odJicza się 

przy rozwfdJonych 
lub brzuchatych dło
niach -1-10 p 

A zatem również wymagania co do kształtu 
dłoni są obecnie znacznie ostrzejsze niż dawniej. 

Rys. 4 

Ocena brzegów łopat-gładkie lub kruche brze
gi względnie małe albo sztucznie na~adzone odno
gi powodują w obecnie obowiązującej formułce 
potrącenia 1 - 2p, w dawnej zaś formułce za do
bre br,zegi i odnogi doliczało się 2 punkty, a za
teµi w ostatecznym wyniku różnicy niema. Za 
µsterki w proporcji w obec_nej formułce stosuje 
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się większe (od 1 - 6 .p) potrącenia, niż w daw
nei (1 - 4 p). Wobec powyższego regularne 
i kształtne poroża danieli uzyskać mogą propor
cjonalnie większą niż dawniej punktację, zaś po
siadające różnego rodzaju usterki - znacznie niż
szą. Granice premjowania są następujące: 

ponad 184 - złoty medal 
177 - 183,9 - srebrny 
170 - 176,9 - bronzowy. 

Daniele 'wyhodowane w zwierzyńcach ocenia 
się surowiej o 5 punktów. 

Przykład oceny łopat danieli. 

~ 

"" = Q) Jt = Wyszczególnienie '§ ~ i;::j .,_... 

o ...... ::s ~ 
o... oo o....& 

1. Długość łodyg p. "58, I. 58,4 śr.58,2 0,5 29,10 
2. Dług. ocznic p. 13, 21.14,7 li 13,8 0,'25 4,45 
3. Dlug. łopat p. 28, 1. 30 fi 29' 1,0 29 
4. Szer. łopat p. 11, 1.13 " 12 1,5 18 
5. Obwód róż p. 15,4, 1. 5,6 li 15,5 1,0 15,50 
6. Dolny obw. łod. p. 9,5 

+1. 8,8 18,3 1.0 18,3 
7. Górny obw. łod. p. 9,2 

+1. 8,8 18,0 1,0 18,0 

8. Waga po potrąceniu 
czaszki 1,75 2,0 3,50 

9. Ubarwienie 1 
10. Zakończenie odnóg łopat 2 
11. Siła 2 -------

Suma 140,85 
12. Potrącenie za usterki 

(rozwidlenie łopaty) 2 

138,9 
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OCENA HAKóW KOZIC. 
Pomiary z dokładnością do 0,1 cm. 
1) DH - dłvgość haków mierzy się od nasady 

po zewnętrznym łuku aż do końca ostrza w cm. 
1 cm = 1,5 punkta. 
DHp + DHI = 2DH; DH X 1,5 = liczbie punkt. 

2) WH - wysokość mierzy się od szwu kości 
czołowej pomiędzy hakami do najwyższego punk
tu wygięć haka 1 cm = 1 punkt. 
WHp + WHI = 2WH; WH X 1,0 = liczbie punkt. 

3) OH -- obwód mocniejszego haka mierzony 
w miejscu najgrubszem (u nasady) łącznie z ob
wódką żywiczną powstającą przy ocieraniu haków 
o kosodrzewinę. OH X 4 =liczbie punktów. 

4) RH - rozłoga haków; w celu ustalenia roz
łogi mierzy się największa odległość pomiędzy ha
kami u miejsca ich wygięcia - od środka do środ
ka. 

5) Potrąca się za warstwę żywicznej obwódki 
na1wyżej do 5 punktów. Haki kozic, rozłoga których 
nie przekracza wysokości, podlegają jeszcze wy
cenianiu, przy większej rozłodze winny być uzna
ne za anormalne. 

Granice prem}flwnnia są następu-jące: 
ponad 116 - złoty medal, 
112,1 - 116 - srebrny 
108,1 - 112 - bronzowy. 
Od niemiecko-austrjackiej formułki, będąc~j 

podstawą obecnej międzynarodwej, różni się ta 
ostatnia a) różnicą w pomiarze obwodu haków, 
który dawnie1 przyjmowano jako średnią arytme
tyczną z obydwu pomiarów, obecnie zaś bierze 
się obwód silniejszego haka. 

b) Wprowadzeniem potrąceń za usterki do 5 
punktów, 

c) Pominięciem w obecnei formułce punktów 
wiek'Jwych, które dawniej przedstawiały się na
stępująco· 
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1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

od 6 lat do 10 dochodził - 1 punkt 
od Jl lat do 15 „ - 2 11 

powyżej 15 - 3 

r 
r 
I 

O·>-i· .J?- : .~d ~::! 

1?411. 
\ J I 

Rys. 5 

Pr z y k ł ad o c e ny h a k ó w. 

Wyszczególnienie 

Długość haków p. 23, 4; 
l. 23,8 śred, 23,6 1,5 

Wysokość 16,4 1 
Obwód silniejszego haka ' 9,3 4 
Rozłoga 11,1 f --

Suma 
Potrącenia za usterki 

w obwodzie 

Wartość 
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35,4 
16,4 
37,2 
11,1 ---

100,1 

1 
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OCENA MUSZ.LI- MUFLONóW. 

1} DM - długość muszli mierzy się z dokładno 
ścią do 0,5 cm od nasady do końców po przedniej 
stronie zapomocą taśmy. 

DMp + DMl = 2DM; DM X 1,0 = liczbie pkt. 
2) OM - obwód muszli mierzy się z dokładno

ścią do O, 1 cm w najgrubszem miejscu (u nasady 
w większości wypadków) 1 cm = 3 p. 

3} RM - rozłogę muszli mierzyJny z dokładno
ścią do 0,5 cm za pomocą klupy w płaszczyźnie po- • 
ziomej. Jest to odległość pomiędzy najdalej wy
su.niętemi punktami muszli; 1 cm = 1 p. 

4} Punkty za piękno. 
U - ubarwienie - jasne muszli 1, bron

zowe 2, czarne - 3. 
P - p i e r ś c i e n i e (rowki) na muszlach nie

znaczne - 1, pośrednie - 2, głębokie - 3. 
K - k T z y w i z n a mus z I i (obroty) 0-5 

(idealną jest krzywiz~a tworząca .zamknię
te koło, gdy patn.ymy na muszle z boku). 

Rys. 6 

I • 
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Na usterki odlicza się przy muszlach, których 
końce grożą wrośnięciem w ciało zwierzęcia, od 
O - 5 punktów. 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

P r z y k ł ad o c e n y m u s z 1 i. 

Wyszczególnienie 

Długość muszli p-80, 
l.-82,5 śr. 81,25 1 

Obwód p-23,2, 1.-23, 1 śr. 23,Hl 3 
Rozłoga 44,50 1 
Ubarwienie 
Pierścienie i rowki 
Krzywizna -----s u ma 
Potrącenia za usterki 

Granice premjowania są następujące: 
ponad 210 - złoty medal 
205,1 - 210 - srebrny 
200,1 - 205 - bronzowy. 

OCENA ROGóW ŻUBRZYCH. 

81.25 
69,45 
44,50 

2 
2 
3 ---

202,20 
2 

200,2 

1) Rr - rozpiętość ustalamy mierząc odległość 
od zewnętrznej strony iednego rogu do zewnętrz
nej strony drugiego (z dokładnością do 0,5) 2 cm 
= 1 punkt. 
Rr X 0,5 = liczbie punktów. 

2) ObR - obwód mierzymy w najgrubszem miej
scu z dokładnością do 0,1 cm 
ObRp + ObRl = 20bR; ObR X 3,0 = liczbie pkt. 

3) DŁR - długość rogów mierzymy od nasady 
do końca po stronie zewnęhznej z dokładnością 
do 0,1 cm 
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DłRp + błRl = 2DłR; DłR X 1,0 = liczbie pkt. 
4) Punkty za piękno według uznania jury mogą 

być doliczone do 3 p. 
5) Potrącenia za usterki i wady wynosić mogą 

przy ukośnie stojących rogach do 3 punktów. 
Granic premjowania nie podano. 

OCENA SZABEL DZICZYCH. 
1) Ds - długość szabli mierzona po stronie ze

wnętrznej od nasady do końca z dokładnością do 
1 mm (w razie uszkodzenia jednej z sz'abel, mie
rzy się jej rzeczywistą długość) 
DSp + DSl = 2DSi DS X 1,0 =liczbie pkt. 

2) SS - szerokość szabli mierzona w najszer
szem miejscu zapomocą klupy z dokładnością do 
0,1 mm. 
SSp + SSI = 2SS; SS X 3,0 = liczbie punktów. 

3) OF - obwód fajek mierzony w najgruhszem 
miejscu z dokładnością do l . mm. 
OFp + OFl = 20Fi OF X 2,0 = lfozbie punktów. 

(względnie 20F X 1,0 = liczbie punktów) 
4) Za usterki odlicza się do 10 punktów za błę

dy lub nieforemności. Jeżeli część szabli jest nad
łamana albo odłamanaJ nie może być to uważane 
za nienormalność. Określenie nienormalności na
leży do sędziów i szable uznane za nienormalne 
premjowaniu nie po::llegają. Za wyjątkowe pięknie 
wykształcone szable lub fajki dolic.za się do 5 
punktów. · 
Zaznaczyć trzeba, że w wymiarach szabel dzi-

czych według. zasad 

X 3+(0+0), 

L+L b +b 
MRŁ - F_:= - 2- X-2- X 

gdzie L - oznacza długość; b - szerokość; o - 
obwód fajek, 1 - prawa, 2 lewa; ustalonych na 
zjeździe w Pradze czeskiej w maju 1937 r. nad
mienia się, że za usterki odlicza się również do . 

253 



i O p. a nie 5, jak to znajdujemy w katalogu Mię · 
dzynarodowej Wystawy Łowieckiej w Berlinie. 

Rys. 7 

Dotychczas używane były następuiące tormułki: 
Metoda ś. p. Czesława Lisowskiego. która była 

stosowana w praktycg na I-szym i II-gim Poka
zie trofeów łowieckich w Warszawie. 

a) Długość dłuższej szabli. 
b) Szerokość szabli w najszerszem miejscu. 
c) Obwód fajki w najgrubszem miejscu. 
Wymiary: a + b +- c, mierzone w milimetrach 

:::: sumie, która określa ilość otrzymanych punk
tów. 

Metoda węgierska. Średnia długość obydwóch 
szabel plus ich obwód mierzony w najszerszem 
miejscu. 

Przy jednakowej ilości punktów dwóch ekspo
natów decyduje średnia długość obydwóch fajek. 
Pomiar zdejmuje się w centymetrach z dokładno-
ścią do 1 cm. -

Metoda inżyniera Henryka Sosonki. W tym wy
padku bierze się pod uwagę masę szabli. 
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Samą więc długością szable nie mogą bić szabel 
konkurencyjnych. Dla utrzymania się w konkuren
cji szable muszą wykazać nietylko długość, ale 
również i odpowiednią szerokość i wypukłość. 

D z i k - formułka Inż. H. Sosonki. 

Posżczególne el em enty c/m punktów 

Dlugość prawej szabli (Lp) 

Długość lewej szabli (LI) 

Obwód prawej szabli 
w części nasadowej (Ap) 

środkowej (Bp) 
końcowej (Cp) 

Obwód lewej szabli 
w części nasadowej Al 
„ środkowej Bl 
„ „ końcowej Cl 

Długość prawej fajki (łp) 

Długość lewej fajki (11) 

Obwód prawej fajki (ap) 

Obwód lewej fajki (al) 

Suma punktów według wzoru 
(Ap+Bp+Cp)2 L (Al+ BI+ Cl}2 LI+ 

3 P+ 3 
+ (ap2lp + al211) X 0,10 

Pomiary szabli należy dokonywać: 
1) Na iednej czwartej odległości od nasady. 
2} W środku szabli. 
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3) Na jednej czwartej odległości od końca. 
We wzorze tym Ap jest to obwód prawej szabli 

w części .nasadowej, 
Bp jest to obwód prawej szabli w części środ-

kowej, _ 
Cp jest to obwód prawej szabli w części końcowej, 
Lp jest to długość prawej szabli 
Ll jest to długość lewej szabli, 
Al jest to oJJwód lewej sŻabli w części nasadowej, 
Bł jest to oowód lewej szabli w części środkowej, 
Cl jest to obwód lewej szabli w części końcowej, 
lp jest to długość prawej fajki, 
11 jest to długość lewej fajki, 
ap jest to obwód prawej fajki, 
al jest to obwód lewej fajki. 

·W'. porównaniu z wyżej przytoczonemi metoda
mi - obecnie obowiązująca międzynarodowa for
mułka różni się: 

1) od metody ś. p. Czesława Lisowskiego w 
następujących pozycjach 

a) zamiast długości dłuższej szabli bierze się 
długość przeciętną, 

b! szerokość szabli ·.vywlm<1. wi~ks-z;y wpływ na 
wynik oceny, gdyż bi(>rze się obecn:ie za
miast pojedy1iczej - potrójną jej wartość, 

c) obwód fajek również uwzg~dnia się podwój
nie, 

d) wprowadza si możność potrącania do 10 
i doliczania do 5 punktów za usterki lub 
dodatnie cechy szabel i fajek. 

2) od metody węgierskiej różni się w następują
cych pozycjach: 

a) wprowadzeniem potrójnej wartości· obwodu, 
zamiast pojedyńczej, jak to ma miejsce w 
metodzie węgierskiej, 

b) zamiast średniej długości fajek wprowadza 
się ich średni obwód, 

c) wprowadza się możność potrąceń i doliczeń 
j. w. 
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3) od metody inż. Henryka Sosonki, będącej 
dokładną formułką objętości szabel i fajek różni 
się formułka międzynarodowa większą prymityw
nością, a zatem pozwala na szybsze wycenianie 
tych trofeów (choć mniej dokładne), pozatem nie 
zawiera ona w sobie elementu długości fajek, 
wprowadzonej we w'zorze inż. H. Sosonki. 

P r z y k ł a d o c e n y s z a b e 1 d z i c z y c h . 

1. 

2. 

3. 

4. 

. ..... 
'"" ..... 
~ -Wyszczególnienie ·9 ~ ~ 

:1J ~ 
o w ::l 

o... ~ 

Długość szabel p. 22,2 
1 I 1.21,8 śr. 22,0 22,0 

Szerokość szabel p. ~1,!) 
1. 21,7 śr. 21,6 3 . 64,8 

0Jwód fajek p. 7,4+ 
+1.7,6 15,0 1 15 

Doliczenie za kształtn 11 ść 
faj eh. -1- 2 

Wartość 103,8 

Granice premjowania ustalono następujące: 
od 130 - złote medale, 
od 124,0 - 129,9 - srebrne, 
od 118,0 - 123,9 - bronzowe. 

OCENA SKóR NIEDżWIEDZICH. 
(pomiar·v w cm}. 

1) a - długość od końca nosa do końca ogona. 
Taśma winna dokładnie przylegać do proLlu cza
szki i linji grzbietowej skóry. 

2) b - szerokość skóry w . najwęższem (w ko
morze) miejscu, 
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3) - c - punkty za pi,ękno ~ doliqane w wyso
kości od O - 300/o od iloczynu długości przez 
szerokosć podzielonego przez 100, przyczem dłu
gość kudeł (włosa) - O - 100/o. 

regularność owłosienia O -- 10, 
połysk i gęstość futra O - 10, 
Ułamki dziesiętne przy wymiarach a i b powy

żei 0,5 zaokrągla się do pełnych liczp. 
a. b + C{0-30)=liczbie puuktów 
100 

Wymiary wyrażone są w cm. 

Przykład 

ab 
a = 192, b = 79; wo= 151,~8 
Długość kudeł-4%+regularność owłosienia 5%+ 
po .ysk i gęstośc futra 4%=-=13%; wartość "c" 
w 1'uµktach wynosi zatem 19,72 

ab +c=171,4 
100 

Na Międzynarodowej Wystawie Łowieckiej w 
Berlinie obowiązywały następujące granice pre
mjowania; 

ponad 275 p - złote . medale, 
250,1 - 275 - srebrne medale, 
225, 1 - 250 - brc;mzowę medale. 

-~~~ t J 'f ''~~"·:~ ; 

OCENA SKóR WILCZYCH. 
(pomiary w cm) 

1} a - długość od końca nosa do nasady ogo
na. Taśma winna dokładnie przylęgać do profi
lu _ czaszki i li\}ji grzbietowej skóry.-

2} b - szerokość skóry w najwęższem miejscu. 
3) c - punkty za piękno doliczane w wysoko

ści od · O - 25'0/o oci iloczynu długości przez sze
rokość · podzielonego przez 100, przyczern: 
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I 
I 
I 
f 

-- - _gj _ - --
1 
I 

tf: 
I 

Rys. 8 

długość włos„ - O - 10010, 
gęstość i regularność owłosienia - O - 10 % , 
grzywa - O - 50/o. 
ab + c (0-25) = liczbie punktów 

100 



Przskład 

a;=157, b=73 ab 109.50 
100= 

c= długość włosa. 8% + gęstość i regularność 
owtosienia 8% + grzywa 3% = 19% a zatem war
tość „c" w punktach wyniesie 18,4 

ab +c=127,9 
ToO 

Na M. W. Ł. w Berlinie obowiązywały następu-
pujące granice premjowania: 

ponad 130 - złote medale, 
125,1 - 130 - srebrne medale, 
115,1 - 125. - bronzowe medale, 
Formułka dawniej stcsowana (Metoda dr. M. 

Obniskiego i C. Lisowskiego) (aXb) + d, gdzie 
„a" jest to długość skóry mierzona od końca no
sa do nasady polana, b - szerokość w klatce 
piersiowej, d - piękno skóry, stopniowane wg 5 
stopni: . 

5, 10, 15, 20 i 25 proc. - różni się od ustano
wionej przez C. I. C. vr następujących punktach: 

1) Zmniejszeniem ilości punktów dochodzącej 
dawniej do przeszło 12000 przez zastosowanie re
dukcji drogą dzielenia iloczynu „ab" przez 100. 

2) Dokładniejszem sprecyzowaniem punktów 
przyznaw.mych za piękno skóry, wahającem się 
również w sumie od O - 25'3/o; co pozwala na wy
raźniejsze uwydatnienie jednych dodatnich cech 
przy braku innych. 

To samo dotyczy formułki oceny skór niedźwie-
dzich. · 

OCENA SKóR RYSICH. 
(pomiary w cm) 

1) a - długość od kcńca nosa do końca ogo
na. Taśma 'winna dokładnie przylegać do profi
lu czaszki i linji grzbietowej skóry. 
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2j b1 - szerokość w najwęższem miejscu (poza 
przedniemi łapami). 

3) h2 - szerokość mierzona od końca jednej 
przedniej łapy (od końca pazurów) do końca dru
giej - w prostej linji przy wyciągniętych prosto 
padle do linji grzbietowei łapach. 

4) c - punkty doliczane za piękno od O - 25% 
od liczby otrzymanej z przemnożenia długości 
przez średnią szerokości podzielonej przez 100 
a (b1+b2) 

200 
c składa się z następujących pozycyj: 
długość włosa i regularność owłosienia 
końce uszu (pędzelki) i wąsy 
centki 
bokobrody 

a (b 1+b2) +c(0-:25%) liczbie puul, tów 
2UO 

0-- 5% 
0-- 5% 
0-- 5% 
0--10% 

Skóry rysi oceniano dawnej pg. nąstępującej 
formułki: 

(a X b) + d, gdzie „a'' jest to długość skóry, 
mierzona od końca nosa do końca ogona, b -
szerokość skóry. · 

Przy oznaczaniu szerokości przyjęto, że jedna 
trzecia rozpiętości przednich łap zsumowana z 
szerokością na poziomie komory, podzielona przez 
2 daje średnią cyfrę normalnej szerokości skóry 
rysia. Piękno skóry stopniuje się według 5 stopni. 
Przy pierwszym stopniu d równa się 5% (a X b), 
przy drugim 10°/o, przy trzecim 156/o, przy czwar
tym 200/o, przy piątym 25°/ff. 
Formułka stosowana na M. W. Ł. w Berlinie ró

żni się od wyżej przytoczonej w następuiących 
1) szerokość skóry przyjmuje się jako średnią z 

rozpiętości przednich łap i szerokości w najwęż
szem miejscu, czvli że znacznie większy wpływ 
ma obecnie obrazująca siłę zwierza rozpiętość łap, 
która poprzednio wchodziła tylko w jednej trzeciej, 
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zaś szeroKość w najwęższem miejscu, wpływająca 
obecnie tylko na wielkość średniej arytmetycznej, 
uwzględniana była dawniej całkowicie. 

2) wprowadzona została redukcja przez podzie
lęnie. iloczynu a (b,+b2) przez 100. 

2 
3) Sprecyzowane są dokładniej punkty za pięk

no, pozwalające na wyodrębnienie poszczególnych 
cech. 

Rys. 9 
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Przykład 

a=125 b1=52 h2=130 c=5%/długo8ć i regular
ność wtosa+5% (końce uszu i wąsy)+4%(cenlki) 
+tO%(bokobrody)/=24% 
a (h 1+h2 ) 113,75; c=27,3 

200 

Ilość punktów wynosi łącznie - 141. 
Skóry powyżej 140 p. nagrodzone były złotym 

medalem, powyżej 130 p. srebrnym, - 125 p. · 
bronzowym. 

OCENA SKóR żBIKóW. 
{pomiary w C11_1) 

1.) a - długość mierzona od końca nosa do na- · 
sady ogona w identyczny sposób jak przy rysiu. 

2) ·h1 - szerokość w najwęższem miejscu - ró-
wnież jak przy rysiu. - · 

3) b., - szerokość mierzona od końców pazurów 
jednej przedniej łapy do końca pazurów drugiej, 
jak przy rysiu. 

4) c - punkty dodawane za piękno od O 
25% wylicza~e tak jak przy rysiu od sumy ·-

a (b1 +b2' 

200 
przyczem: długość ogona i ilość czarnych ier
ścieni na nim O - 1o<>/o (t - 5'3/o za pierści nie} 
bokobrody O - 50/o długość włosa i regularność 
owłosienia O - HP/o 
a (b 1+b2) +c(0-25%) = liczbie punktów, a zatem 

200 
matematycznie formułka nie różni się od formułki 
dla skór rysi, odmiennie się przedstawiają tylko 
części składowe nc". 
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Granic premiowania nie ustalono, albowiem nie 
traktowano skor żbiczych jako trofea nagrodzone, 
co zdaniem mojem iest całkiem niesłuszne, gdyż 
jest to cenny i rzadki zwierz. 

Uwagi do formułek wyceniania sk6r. 

Wszystkie poprzednio przytoczone formułki, 

oceny skór, na których- podstawie oremjowane 
były odnośne trofea na M. W. Ł. w Berlinie ma
ją, niojem zdaniem, poważne usterki. Zwrócił na 
to uwagę ś. p. B. świętorzecki, będąc członkiem 

jury na tej wvstawie i mając możno~ć porówny
wania najrozmaitszych okazów. Zkolei rozpatrzę 
te brRki. Pr7.Pdewszvstk;Pm przv stosowaniu opi
sanych formułek czynności oceniającego o~rani

czają się jedynie do pomierzenia skóry i stwier
dzenia jei cech dodatnich, lub najwyżej braku ta
kowych (c=O%) i wyliczeniu punktacji. Nie da
ją natomiast te formułki żadnej możności potrą-

cenia punktów (Fehlerabzih~ej. · 

Potrącenia takie należałaby uskuteczniać: 

1) przy sztukach wypchanych, a to z tego 
względu, że mają one zawsze szerokość bi (w naj
węższem miejscu) proporcjonalnie większą niż oka
zy wyprnwione w postaci d\'waników, co osobi
ście stwierdziłem na rysiach. Wprowadzać tu trze
ba czynnik redukcyjny, oparty na łatwo dającym 
się obliczyć . przeciętnym stosunku 'szerokości b„ 
do szerokości b. przy skórach spreparowanych w 
postaci dywaników, np. ryś wypchany (karpacki) 
ma następujące wymiary: a - 104, bi - 50, b2 -
98, ilość punktów 89 zaś przeciętne wymiary tej 
odmiany wynoszą a - 133,9, b 1 - 42,9, b„ -
116,7, ilość punktów - 125,3 z czego wynika, że 
b, stanowi 370/0 wymiaru b „. Wobec tego wypcha
ny ryś o rozpiętości przednich łap 98 cm powi
nien posiadać wymiar b, - 36 · cm, a nie 50 cm. 
Ponieważ w formułce 



a (h1+h2) +c=/a . b 1+b2 !+c=/a x(b1+h2 )/+c 
-200 100 -2- 100 2 2 
wymiar b1 przy obliczeniu punktacji wchodzi w 

h 
postaci i potrącenia powinno się równać poło-
wie różnicy pomiędzy wymiarem b. sztuki wy
pchanej, a wyliczonym procentem. W konkretnym 
wypadku wyżej podanym punktacja zasadnicza 
(bez wyrazu „c") wyniosła przy oparciu się o 
wymiar bi-50 cm - 77 punktów, zaś przy b2 -
36 cm. tylko 70 p, czyli że różnica między wynika-

50 - 36 
mi wynosi 7 punktów a więc --2- (połowa ró-

żnicy między zmierzoną, a obliczoną szerokością 
w miejscu najwęższem}. Jest to moment bardzo 
ważny, gdyż przez pominięcie wyżei opisanej re
dukcji otrzymujemy niewspółmierne wyniki po
miarów, co przy premjowaniu torfeów odgrywa 
doniosłą rolę. 

2) Przy skórach, które uległy zniszczeniu - np. 
przez mole, w takim jednak tylko stopniu, że mo
gą one zdaniem sędziów podlegać ocenianiu, po
trącenia te mogą się wahać w granicach O - 5 
punktów, gdyż tYlko nieznaczne uszkodzenia mo
gą być dopuszczalne - np brak pędzelka na 
uszach ~ysia względnie brak części pazurów, zlek
ka uszkodzone polano u wilka i t. p. drobne 
usterki. 

3) Przy skórach sztuk zabitych poza czasem 
ustawowo dozwolonego polowania (w letniej sza
cie). Potrącenia w tym wypadku winny wynosić 
conajmniej 10 punktów, a właśdwie okazy takie, 
jako w małym stopniu porównywalne z okazami w 
szacie zimowej, powinny być wyeliminowane z 
premjowania, względnie winny stanowić osobną 
klasę przy większei ilości zgromaazonych ekspo
natów tego rodzaju. za,znaczyć trzeba, że miało-
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by to znaczenie raczej dla badań naukowych, niż 
dla konkurencji czyst_o myśliwskiej. 

Skóry niewyprawione mają długość i szerokość 
zawsze większą, niż wyprawione, kurczące się pod 
wpływem substancyj garbujących i równomierne
go wysychania. Skóry niewyprawione nie dają 
się ściśle porównać z okazami spreparowanemi w 
postaci dywaników i wobec tego właściwie na· 
leżałoby skóry takie eliminować, gdyż nie są to 
trofea pełnowartościowe. Podobnie potraktowali
byśmy np. w~eńce lub parostki o brakujących ło
dygach, gdzie kryterjum oceny byłoby ~upełnie 
dowolne. 

Na zakończenie zaznaczę, 1z w rozprawie ni
niejszej nie przeprowadzałem, poza kilkoma uwa
gami do formułek oceny skór, dokładnej analizy 
braków i cech dodatnich przytoczonych metod, 
ograniczając się do objektywnego ich przedsta
wienia celem umożliwienia wszystkim myśliwym 
przeprowadzania pomiarów i badań oraz wysnu
c.ia odpowiednich wniosków. Kwestję tych niedo
ci::\gnięć, wz~lędnie możliwości wprowadzenia sze
regu modyfikacyj i poprawek poruszę w osobnych 
artykułach w „Łowcu Pol~kim''. 

Dla orjedacji podaję wykaz trofeów, które uzy
skałv na Międzynarodowej ·Wystawie Łowieckiei 
w Berlinie najwyższą punktację. 
Łoś - 339,1 PolRka (F. hr. Strachwitzl. 
Jeleń - 235,1 (We~ry) Polska 227,9 (E. Dworzak}. 
Rogacz -- 196,0 (M. hr. Mycielska) 184,3 (Fr. P~-

kor) Polska. 
Daniel :___ 909,26 (Węgry). 
Kozica - 141,4 fRumunja). 
Muflon - 253,7 (Czechosłowacja). 
Dzik - 151,0 (J. hr. Bielski) -.- Polska. 
Niedźwiedź - · 353 (Rurrunja), 347 (Prof. W. Rosz-

kowski) - Polska. 
Wilk - 148 (A Sikorski) Polska. 
Fyś - 158 (J. Ks. Drucki Lubecki), 158 (J. hr. 

Potocki) Polska. 
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Mieczysław Mniszek Tchorzoicki 

ZESTAWIENIE PRAC LO WIECKICH 
WYDANYCH W ROKU 1938 

Opracowywane przez.emnie notatki bihljogra
ficzne wykazują wyraźnie wzrost zainteresowań 
dla literatury myśliwskiej. Ostatni rok zaznaczył 
się lekką pochyłą, nie stanowi to jednak o tern, 
aby ilość prac łowieckich, jakie ukazały się w ro
ku 1938 zmniejszyła się. Zmniejszenie to jest tyl
ko pozorne, gdyż cały szereg p·rac ukaże się po 
1 października, a po.niższe zestawienie obejmuje 
prace wydane przerd tym tenniin.em. 

Jak co roku, tak i w tern z.estawieniu zamie
ściłem kilka prac wydanych w poprzednich la
tach, a niewymienionych w mych notatkach. 
Równocześn~e chcę podziękować Panom Mra

vincsics'owi, Pac-Pomarnackierou, Pawlikowskie
mu i Giirtlerrowi za · pomoc w pracach zestawie
niowych. Inni bowiem myśliwi pominęli milcze
niem moje apele o pomoc w wykazaniu błędów 
i braków w mych •pracach bibljograficznych. Tyl
ko c z t e r e c h, wyżej wymienionych publicystów 
zechciało łaskawie dopomódz mi w kompleto
waniu i uzupełnianiu mych zestawień. Im więc 
dziękuję serdecznie za pomoc okazaną i nadal 
o nią proszę. 

Poniższe 'Zestawienie obejmuje prace wydane 
od 1 października 1937 do 1 października 1938, 
oraz te wszystkie, które zostały pominięte w po
przednich zestawieniach: 
Balko Roman: a. b. c. tresury wyżła. Wydane 

jako odbitka z Nr. 17-18 "Łowca" we Lwowie 
w roku 1938, 

Biuletyn Stacji Badania Wędrówek Ptaków przy 
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Muzeum Zoologicznem w Warszawie. Do tej 
pory ukazało się 3 numery. Pierwszy numer 
wyszedł jako podwóiny w kwietniu 1938. Pismo 
to redaguje Mgr. Władysław Rydzewski. 

Borck-Prek Xawery: Por6wnawcze tablice broni 
kulowej euronP,iskiej i amerykańskiej oraz uwa
gi do nich. Wydane jako odbitka w 200 eg
zemplarzach z „Kalendarza Myśliwskiego" na 
rok 1938. 

Brossig Alfred: Polska grafika myśliwska. Kata
log wystawy. Nakładem Towarzystwa Miłośni
ków Grafiki w Poznaniu w roku 1938. 

Centkiewicz Czesław Jacek: Biała foka. Wydane 
nakładem Towarzystwa Wydawniczego „Rój" 
w Warszawie w roku 1938. 

Dun.ajewski Andrzej: Dwie nowe formy ptaków. 
Wydane nakładem Państwowego Muzeum Zoo
logicznego w Warszawie w roku 1938, jako 
Nr. 10. T. II. Acta Ornithologica Musei Zoolo
gici Polonici. 

- Przyczynek do systematyki krukowatych. Wy
dane nakładP.m Państwowego Muzeum Zoolo
gicznego w Warszawie w roku 1938, jako Nr. 9. 
T. IL Acta Ornithologica Musei Zoologici Po
lonici. 

- Badania nad ptakami Wołynia. Wydane na
kładP.m Państwowego Muzeum Zoologicznego 
w Warszawie w roku 1938 jako Nr. 17. T. II. 
Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici. 

Fiedler Arkady: Zdobywamy Amaz'onkę. Wydane 
nakładem Towarzystwa Wydawniczego „RQj" 
w Warszawie w roku 1937. 

Frydrychiewicz Juljusz: Ptaki zebrane w połu
dniowo-wschodniej części Karpat. Przyczynki 
do znajomości fauny Czarnohory. Wydane na
kładem Instytutu Badawczego przy Dyrekcji 
Naczelnej Lasów Państwowych w Warszawie 
w roku 1935. 

Godyń Zygmunt: Stosunek ptaków do człowieka . 
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i kultury. Wydane jako odbitka z Nr. 7-S 
„Sylwana" we Lwowie w roku 1937. 

- Rzadkie gatunki ptaków z nędu Falconifor
mes, obserwowane w latach 1920 - 1937 
w południowo-wschodniej Polsce. Wydane na
kładem Państwowego Muzeum Zoologicznego 
w Warszawie w roku 1938, jako Nr. 8. T. IL 
Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici. 

Grabola Eugenjusz: Organizacja ochrony przyro
dy w Polsce. Wydane nakładem Komitetu 
Ochrony Przyrody w Polsce w Warszawie 
w roku 1938. 

Grey Owi: Pielgrzymi puszczy. Wydane nakładem 
Wydawnictwa J. Przewo,rskiego w Warszawie. 
w roku 1937. 

- Sejdżio i jej bobry. Wydane nakładem Wy
dawnictwa J. Przeworskiego w Warszawie w ro-
ku 1938. · 

Jaczewska H. i Wernerowa · J.: Wędrowcy mroź
nej Północy. Wydane nakładem 11 NaS'zej Księ
garni" jako Nr. 1 L „Opowieści Przyrodniczych" 
w Warszawie w roku 1938. 

Janowski Strzemię Jerzy: Karmazyny\ i żuliki. 
Wydane n·akładem Bibljoteki Prenumeratorów 
„Kurjera Porannego" w Warszawie w · roku 
1938. 

Johnson Martin: Lot nad dżunglami Afryki. Wy
dane nakładem księga!rni Trzaski, Ewerta i Mi
chalskiego w ·warszawie w r. 1938. Tłomac2ył 
z angielskiego Mieczysław Jarosławski. 

Kalendarz Leśny na rok 1938. Wydany nakładem 
Oddziału Wileńskiego Związku Leśników Rze
czypospolitej Polskiej w Wilnie w roku 1938. 
Redaktor inż. Wacław Dankiewicz. 

Kalendarz Myśliwski na rok 1938. Wydany na
kładem Polskiego Zwią,zku Łowieckfego w War-
szawie w roku 1938. · 

Karpiński Jan Jerzy: Przyczynek do avifauny 
Parku Narodowego w Białowieży. Wydane na
kładem Instytutu Badawczego przy Dyrekcji Na-
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czelnej Lasów Państwowych w Warszawie 
w roku 1935. 

Kinie Romuald: Ptaki - przyjaciele drzew. Wy
dane nakładem Związku Leśników Rzeczypo
spolitej Polskiej, Głównego Komitetu Dnia Lasu 
w Warszawie w roku 1938. 

Kobylański Józef Władysław: Ignacy Bobiatyński, 
autor „Nauki Łowiectwa". Wydane jako odbit
ka w 50 egzemplarzach z jubileuszowego wy
nictwa Wielkopolskiego Związku Myśliwych 
p . t. „Echa Polskich Łowisk" w Poznaniu w ro 
ku 1937. 

-· Zwierzynce w Kórniku. Wydane jako odbitka 
w 50 egzemplarzach z jubileuszowego . wydaw
nictwa Wielkopolskiego Związku Myśliwvch 
p. t. „Echa Polskich Łowisk" w Poznaniu w ro
ku 1937. 

Kochajmy ptaki. Jednodniówka wydana nakładem 
Szkoły ćwiczeń Państwowego Pedagogium 
w Krakowie w roku 1937. 

Kulwieć Kazimierz: $piewacy Pomorza. Wydane 
nakładem Oddziału Pomorskiego Ligi Ochrony 
Przyrody w Polsce w Toruniu w roku 1937. 

Liche H.: Z dotychczasowych badań nad orien
tacją ptaków. Wydane jako odbitka w 25 eg
zemplarzach z Nr. 5. „Łowca Polskiego" 
w Warszawie w roku 1938. 

Lublinerówna Karolina: Współżycie z przyrodą. 
Wydane nakładem Harcerskiej Szkoły Instruk
torskiej na Buczu w Warszawie w roku 1937. 

Łowiska Pomorskie. Jednodniówka wydana z oka
zji 10-lecia Pomorskiego Towarzystwa Łowiec
kiego w Toruniu w roku 1938. 

Malicki Tadeusz: Niedobitki. Wydane jako odbit
ka z XV tomu „Wierchów" w Krakowie w ro
ku 1938. 

Masłowski Matjan: Przyczynek do poznania fau
ny ornitologicznej powiatu Zawiercie. Wydane 
nakładem Państwowego Muzeum Zoologicznego 
w Warszawie w roku 1938, jako Nr. 11. T. Il. 
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Acta Ornithologica Miusei Zoologi.ci Polonici. 
Matgarf M.: Łosie i łososie. Wydane nakładem 

Wydawnictwa J. Przeworskiego w Warszawie 
w roku 1938. 

Michcińska H.: żubr. Nakładem „Naszej Księ
garni" w Warszawie w roku 1930. 

Międzyklubowy Komitet Kynologiczny. Wydane 
w Warszawie w roku 1938. 

Mniszek Tchorznicki Mieczysław: Grey Owl. Wy
dane jako odbitka w 25 egzemplarzach z Nr. 12 
i 14 „Łowca · Polskiego" w Warszawie w ro
ku 1938. 

Młody Przyrodnik. Miesięcznik dla młodzieży. 
Wychodzi od 1 września 1937. W ciągu roku 
szkolnego 1937 /38 ukazało się 10 zeszytów. Pi~ 
smo to wychodzi w Poznaniu pod redakcją 
dr. Heleny Szafranówny, · 

Myśliwy, Mie·sięcznik wydawany w Poznaniu. 
Pierwszy numer ukazał si.ę we wrześniu w ro
ku 1937. Redaktor dr. Leon Ossowski. 

Ochrona ·przyrody. Roczn.ik 17. Wydany nakła
dem Państwowej Rady Ochrony Przyrody 
w Krakowie w roku 1938. 

Ossowski Leon: Ochrona upraw leśnych ·oraz 
drzewostanów od szkód wyrządzanych przez 
zwierzynę łowną. Wydane jako odbitka z Nr. 13.. 

·. „Kłosów" przez Wydział Leśny Pomorskiej Izby 
Rolni cz.ej w Toruniu w roku 1933. 

Pac Pomarnacki Leopold: Materiały do roz
mieszczenia pardwy w Polsce. Wydan~. nakła
dem Państwowego Muzeum Zoologicznego 
w Warszawie w roku 1938, jako Nr. 16. T. IL 
Acta Ornithologica Musei Zoologici Polonici. 

Radyński Ludwik: Późne pardwy. Wydane jako 
odbitka w 250 egzemplarzach z NN. 11, 12 i 13 
„Łowca Polskiego" w Warszawie w roku 1938. 

Rydzewski Władysław: Sprawozdanie z działal
ności Stacji Badania Wędrówek :Ptaków za _rok 
1936. Wydane nakład.em Państwowef!o Muzeum 
Zoologiczneg·o w Warszawie w roku 1938, jako 
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Nr. 14. t. 11. Acta Ornithologica Musei Zoolo
gici Polonici. 

Sander Alfred: W dziesięć lat później. Wydane ja
ko odbitka z Nr. 6. 11Łowca" we Lwowie w ro
ku 1936. 

Sokołowski Jan: Szpak. Wydane nakładem „Na
szej Księgarni" jako Nr. 10. „Opowieści przy
rodniczych" w Warszawie w roku 1938. 

- Zarys metodyki obserwowania ptaków. Wy
dane nakładem „Naszej Księgarni" w Warsza
wie w roku 1937. 

- Wędrówki ptaków. Wydane nakładem „Na
szej Księgarni'' w Warszawie w roku 1929, 

- Ptaki ziem polskich. Tom I. Wydane nakła
dem Ligi Ochrony Przyrody w Polsce w War
szawie w roku 1936. 

Statut Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. Wy
• dany w roku 1937. 

Statut Wzorowy Kółek Rolniczych. Wydane ja
ko odbitka z „Kalendarza Myśliwskiego" na rok 
1938 w Warszawie. 

Statut Stowarzyszenia „Liga Ochrony Przyrody 
w Polsce" wydany w Warszawie w roku 1937. 

Szczepski Bogusław: O zimowaniu niektórych ga
tunków Anatidae, Mergidae i Colymbidae na 
Wiśle między Grudziądzem a. Gniewem. Wy
dane nakładem Towarzystwa Naukowego w To
runiu w roku 1937. 

Szumilas Paweł: Z tropu w trop. Wydane nakła
dem księgarni A. Krawczyńskiego we Lwowie 
w roku 1938. 

Tabelka do wyznaczania stanowisk przy udziale 
od 6-24 myśliwych. Wydane jako odbitka 
w 300 egzemplarzach z „Kalendarza_ Myśliw· 
skiego" na rok 1938 w Warszawie. 

Tekst Międzynarodowej Konwertcji o ochronie 
ptaków. Wydane jako odbitka z 17 rocznika 
„Ochrona Przyrody" w Krakowie w roku 1938. 

W archałowski Kazimierz: N a wodach Amazonki. 
Wydane nakładem Ligi Morskiej i Kolonjalnej 
w Warszawie w r. 1938. 
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- Na krokodylim szlaku. Z ilustracjami E. Ka
narka. Wydane nakładem J. Mortkowicza 
w Warszawie w roku 1936. 

Wodzicki Kazimierz: Sprawa nowelizacji między
narodowej konwencji o ochronie ptaków. Wy
dane jako odbitka z 17 rocznika „Ochrona 
Przyrody" w Krakowie w roku 1938. 

Wodzicki Kazimierz, Puchalski Włodzimierz i Li
che Helunt: Badania nad zdolnością i szybko
ścią lotu ptaków. HI. Doświadczenia nad bocia
nami. Wydane nakładem Państwowego Muzeum 
Zoologicznego w Warszawie w roku 1938 jako 
Nr. 13. T. II. Acta Ornithologica Musei Zoologici 
Polonici. 

Wodzicki z Granowa Jerzy: W górach niebiań
skich (Tien-Szan). W'ydane nakładem autora we 
Lwowie w roku 1 g38. 

Woszczyński Stanisław: w· uroczysku. Wydane 
jako druk prywatny w Rolniczej Drukarni i Na
kładowej Księgarni w Poznaniu w roku 1938. 

ViE:wegerowa Jadwiga: Tygrys. Wydane nakładem 
„Naszej Księgarni" w Warszawie w roku 1930. 

Z(iembicki) W(itołd): Katalog Polskiej Książki 
Łowieckiej. Wydane nakładem Ogólno-Polskiej 
Wystawy Łowieckiej we Lwowie w roku 19J.7. 

Zabiełło Władysław: Rocznik 1937. Zbiór ar~yku
łów drukowanych w „Łowcu Polskim". Wydane 
jako odbitka w · kilku egzemplarzach w W'arsza
wie w roku 1938. 

- Polen als Jagdgebiet. Wydane nakładem Ligi 
Popierania Turystyki w Warszawie w r. 1937. 

- lTo samo w języku angielskim). Poland 
a hunting ground, 

- (To samo w języku francuskim). Pologne pays 
de chasśe. 
Powyższe zestawienie jest jakby za koń ~zeniem 

zestawień, które obejmują okres dwudziestolecia 
niepodległości Polski. Je-st to okres, w którym 
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kultura łowiecka pc..dnosiła się z roku n.a rok. Wy
raźnem odbiciem po_ziomu niech będzie wzrost 
wydawnictw, który z roku na 1ok ilościowo i ja
kościowo wznosi się według poniższej tabelki: 

rok 1918 wydawnictw 1 
1919 1 
19/..0 2 
1921 fi 7 
1922 5 
1923 5 
1924 11 
1925 13 
1926 ,, 13 
1927 27 
1928 34 
1929 34 
1930 20 
1931 20 
1932 18 
1933 34 
1934 30 
1935 46 
1936 51 
1937 46 
1938 43 

Ra?:em w ciągu dwudziestolecia wydano 492 wy
dawnictwa z dziedziny łowiectwa i ochrony przy
rody. Musimy przyznać, że aczkolwiek dale.ko nam 
do zrozumieniu potrzeby licznych wydawnictw, 
jest to jednak doTobek poważny i wielki. Możemy 
śmiało patrzyć w przyszłość polskiego piśmiennic
twa łowieckiego, które z roku na rok ws_fi.puje na 
coraz wyższy poziom, nie obniżając ri'-wnocześnie 
ikści wydanych prac. 
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KYNOLOGJA 

Międzyklubowy Komitet Kynologiczny 

Do czasu zarejestrcwania statutu „Polskiego 
Kennel Klubu", przyjętego na walnem zgromadze
niu delegatów zrzeszonych stowarzyszeń kynolo
gicznych w dn. 28 lipca 1938 r., kynolo~ję polską 
reprezentuje „Międzyklubowy Komitet Kynologi
czny", który został utworzony w końcu 1935 r., 
i ma na celu koordynację działalności pnbzcze!!ól
nych stowarzyszeń i klubów· hodowli psów raso
wych w Polsce. 

Na czele uMiędzyklubowego Komitetu Kynolo
gicznego" (Warszawa, Nowy Świat 35, tel. 66ó-29) 
stoją: ' Sekretarz Generalny - B. Przychodźko i za
stępca ! Sekretarza Generalnego - W. \Y/ attsim. 

Przy „Międzyklubowym Komitecie Kynobgfoz
nym" istnieją: „Kolegium Sędziowskie", zrżeszają
ce kwalifikowanych sędziów, posiadającycli. upo
ważnienie do oceny psów rasowych, i asystentów, 
jako kandydatów do sądżenia psów, oraz „Komi
tet organizacyjnyu, powołany przez Sekretarjat 
Międzyklupowego Komitetu Kynologicznego do 
przeprowadzenia prac, związanych .z zarejestrowa -
niem ~ organizacją „Polskiego Kennel Klubu" . 

. Do Prezydjum Kolegjum Sędziowskiego wcho
dzą: Przewodniczą~y - W. Garczyński i członko
wie - Dr. M. Bielawski i Mjr. Dr. F. Niemczycki. 

Do Komitetu Organizacyjnego zostali zapro
szeni, jako Przewodniczący - Gen. B. Olbrycht 
i członkow~e - Dr. M. Bielawski i W. Wattson. 
l lE'!!!ll~-
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LISTA STOWARZYSZEŃ I KLUBóW 
Towarzystwo Hodowli Psów Myśliwskich 

(W~arszawa, Nowy $wiat 35). Przewodniczący 
W. Garczyński. 

Polski Związek Hodowców Psów Rasowych 
(Warszawa, Kopernika 30, tel. 2-01-38). Prezes 
M. Trybulski, Sekretarz - S. Stachiewicz. 

Pointer Klub w Polsce (Warszawa, Nowy $wiat 
35, tel. 666-15). Prezes - dr. M. Bielawski, Se
kretarz i zast. Prezesa B. Przychodźko. 

Setter Klub w Polsce (Warszawa, Nowy $wiat 
35, tel. 666-15). Prezes - B. Przychodźko, Sekre
tarz - J. Wodziński. Księga Rejestracyjna: tele
fon 2-11-85. 

Klub Hodowców Wyżła Niemieckiego (Warsza
wa, Nowy $wiat 35, tel. 666-15). Prezes - J. Dy
lewski, zast. Sekretarza - A. Lewandowski. 

Towarzystwo Miłośników psa służbowego (War
szawa, Olesińska 5, tel. 4-25-73). Prezes - ppłk. 
S. BłocRi, Sekretarz kpt. O. Jakubowski. 

Sekcja Kynologiczna Stowarzyszenia „I.owiec 
Wielkopolski" (Poznań, Piekary 5 m. Ę>). Prezes -
dr. St. Celichowski, Sekretarz - St. Rousseau. 

Selicja Kynologiczna Wielkopolskiego Związku 
Myśliwych (Związek Hodowców Wyżła Szorstko
włosego - tymcz. biuro Poznań, Al. Marcinkow
skiego 16 f. „Żarówka") Poznań, ul. Działyńskich 
2). Prezes - K. Chłapowski, Sekretarz - · K. Ho
szowski. 

Klub Kynoloj!ów w Toruniu (Toruń, Bydgoska 
37). Prezes - dr. Eug. Schwartz, Sekretarz - A. 
Angowski. 

LIST A SĘDZióW 
1. Antoszewski Józef - Warszawa, -Puławska 

107. Próby - wyżły ras angielskich. 
2. Bernakiewicz Michał - Toruń, Sienkiewicza 

1 O. Próby - wyżły ras niemieckich. 
3. Bielawski Marjan - Warszawa, Koszykowa 

30. Próby - wyżły ras angielskich i niemieckich. 
4. Błocki Stefan - Warszawa, Olesińska 3. Pr6-
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by - psy służbowe. Wystawy - airedale-terriery, 
buldogi ang., boksery, dogi, owczarki niemieckie, 
pudle, S. Bernardy. 

5. Cclichowski Stanisław - Poznań, Półwiejska 
2. Próby - wyżły ras niemieckich. 

6. Czarnecki Marjan ks. - Rusko, pow. Jarocin. 
Próby - wyżły ras niemieckich. 

7. Czerski Stanisław - Warszawa, Kopernika 
37. Próby - wyżły ras · angielskich. Wystawy -
pointery. 

8. Dabiński Florjan ·- Toruń, Klanowicza 38 m. 
5. Próby - wyżły niemieckie, spaniele. Wystawy 
- airedale-terriery, boksery, dobermany, fox-ter
rjery. owczarki niem., wyżły niemieckie. 

9• Dutkiewicz Norbert - Kamienica, poczta Go
styczyń, pow. Tuchola. Próby - w;yżły ras nie-
mieckich. -

10. Dylew·ski Jerzy - Wars'zawa, Zielna 25, Pol
skie Radio. Próby - wyżły ras .angielskich i nie
mieckich. 

11. Fitz Tadeusz - ·Warszawa Nowy świat 67. 
Kom. Gł. P. P. Próby - psy służbowe. Wystawy 
- boksery, owczarki niemieckie. 

12. Gaponow Aleksander - Poznań, św. Józefa 
6. Próby - wyżły ras niemieckich. 

13. Garczyński Walenty - Warszawa, Kredyto
wa 18. Próby - wyżły ras angielskich i niemiec
kich. 

14. Grimm Alojzy - Warszawa, Nowy Świat 67 
Kom. Gł. P. P. Próby - psy służbowe.- Wystawy 
-owczarki niemieckie. 

15. Grymiński Ignacy - Warszawa, Al. Jerozo
Hmskie 79. Próby - wyZły r.as angielskich i nie
mieckich. 

16. Jakubowski Olgierd - Warszawa. Olesiń
ska 5. Wystawy - polskie owczarki podhalańskie 
i nizinne.i 

17. Jurkowski Ma!jan - Rawa Ruska. Szkoła . 
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Tresury Psów. Próby - psy służbowe. Wystawy 
- owczarki niemieckie. 

18. Kamieński Kazimierz - ·W'arszawa, Sułkow
skiego 2. Próby - wyżły ras angielskich i nie
mieckich. 

19. Kazimierczak Roman - Inowrocław, ul. Bra
tnia. Próby - wyżły ras niemieckich. 

20. Komierowski Tomasz - Komierowo, poczta 
Przepałkowo, pow. Sępolno. Próby - wyżły ras 
nilemieckich. 

21. Knothe Herman - Warszawa, Piusa 11. Pró
by - wyżły ras angielskich i niemieckich. 

22. Kurnatowski Jan - Gdstyń, maj. Dusina. 
Próby - wyżły ras niemieckich. 

23. Kwilecki Dobiesław hr.- Kwilec, pow. Mię
dzychód. Próby - wyżły ras niemi'eckich. 

24. Łuczkowski Józef - Poznań, Ogrodowa 4. 
Próby - wyżły ras niemieckich. 

25. Łukowicz Jan dr. - · Chcjnice, Dworcowa 36. 
Próby - wyżły ras niemieckich. 

26. Marchlewski Teodor - Kraków, Mickiewi
cza 13. P.róby - wyżły ras angielskich i niemiec
kich. Wystawy - airedale-terriery, fox-terriery, 
jamniki, spaniele. • 

27. Mejer Tadeusz - Poznań, Wyspiańskiego 10. 
Próby - wyżły ras niemieckich. 

28. Metzig Tadeusz - Poznań, Jasna 14. Próby 
- wyżły ras niemieckich. 

29. Mollendorf Willamowitz bar. - Kobylniki 
pod Kruszwicą. Próby - wyżły ras niemieckich. 

30. Niemczycki Franciszek - Rembertów, Cen
trum Wyszkolenia Piechoty. Wystawy -r airedale
terriery i owczarki niemieckie. 

31. Ossowski Leon - Toruń, Mickiewicza 9. 
Próby - wyżły ras niemkckich. 

32. Podkoliński Jan - Janowice, pow. Mogilno. 
Próby - wyżły ras niemieckich. 

33. Pruszak Alojzy - Krojanty, Pomorze. Próby 
wyżły ras niemieckicłi. 
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34. Przybyła Walenty - Inowrocław, Kr. Jadwi
gi 10. Próby - wyżły ras niemieckich. 

35. Przvchodźko Bazyli - W'.arszawa, Krynicz
na 1. Próby - wyżły ras angiel~kich i kontynen
talnych. w .ystawy - wyżły ras angielskich i kon
tynentalnych, spaniele, jamniki i fox-terri.ery. 

36. Przygoda Leon - Warszawa, Urząd śled
czy. Wystawy - airedale-terriery i owczarki nie
mieckie. 

37. Robel Jan - Kraków, ul. św. Filipa 7/7. 
Próby - wyżły ras angielskich i niemieckich. 

38. Śliwiński Andrzej Warszawa, Wiej-
ska toa. Próby - wyżły ras angielskich i niemiec
kich. 

39. Soboczyński Feliks - Zbiczno, pow. Brod
nica. Próby - wyżły ras niemieckich. 

40. Stachiewicz Sylwester - Warszawa, N owy 
świat 57 /24. Wystawy - buldo~i francuskie. 

41. Stetkiewicz Olgierd - Białystok, święto
. ańska 22. Próby - wyżły ras angielskich. 

42. Szuman Jerzy - Poznań, Niegolęwskiego 
nr 102. Próby - wyżły ras n~~mieck;,..h 

43. Schwartz Eugenjusz - To ruń, Bydgoska 37. 
Wystawy - buldogi ang. i franc., fox-terriery, 
szkockie terriery, pekińczyki, pi.nczerki i rasy 
karłowa.te. 

44. Trvbulski Maurycy - Warszawa, Koperni
ka 30. Wystawy - owczarki polskie, psy poko-· 
jowe i terriery. 

45. Wattson Wacław Warszawa, Trębac-
ka 4. Próby - wvżły ras ang;plskich. 

46. Wodziński Jarema - Warszawa, Podcho
rążych 65. Próby - wyżłv ras angielskkh i nie
mieckich. Wystawy - wyżły ras angielskich i nie
miecki r.h. 

47. Zienkowski Jan - Nowe Miasto n /P:licą. 
Próby - wyżły ras angielc::kich i n~.:::mie~k;rh 

48. Ziółkowski Józef - Poznań, Piekary 5 m. 5. 
Próby - wyżły ras nie;mieckich, 

49. Vostrakowa ZoUa - Gniezno. RzeźT\icka 1. 
Wystawy - buldogi francuskie, pekińczyki. 
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LISTA ASYSTENTóW 
przy sądzeniu psów rasowych. 

1. Bernakiewicz Michał - Toruń. Wystawy 
wyżły ras niemieckich. 

2. Celichowski Stanisław - Poznań. Wystawy 
- wvżły ras niemieckich. 

3. Dutkiewicz Norbert - Toruń. Wystawy -
wyżłv ras niemieckich. 

4. Kazimierczak Roman - Poznań. Wystawy·
wyżłv ras niemieckich. 

5. Komierowski Tomasz - Toruń. Wystawy -
wyżłv ras niemieckich. 

6. Kwilecki Dobiesław Hr, - Poznań. Wysta
wy - wvHy ras n:emieckirh. 

_7. Lardemer Adam - Kraków, Mikołajska 5. 
Próby - wyżły ras ang. i niemieckich. 

8. Łuczkowski Józef - Poznań. Wystawy -
wyżłv ras niemieckich. 

9. Łukowicz Jan - Toruń. Wystawy - wyżły 
ras ni~mieck;,..h, 

10 . .M,.,,;er Tadeusz Poznań, Wyspiańskie-
go 10. Wystawy - wyżły ras niemieckich. 

11. MetziJ! Tadeusz - Poznań. Wystawy - wy
żły ras niemieckich. 

12. Mollendorł Willanowitz Bar. Poz~ań. 
Wvstawy - wvżły ras niemiecki,..h. 

13. Ossowski Leon - Toruń. Wystawy - wy
żłv nic: piom:erkirh. 

14. Podkoliński Jan - Po7hań. Wystawy - wy
żły ras niemieckich. 

15. Pruszak Aloizy - Toruń. Wystawy - wy
żły ras niemieckich. 

16. Przybyła Walenty - Poznań. Wystawy 
wyżły ras niemieckich. 

17. Soboczyński ·Feliks - Tornń. Wystawy 
wyżły ras niemieckich, 

18. Stach~ewicz Sylwester - Warszawa. Wy
stawy - dogi, owczarki niemieckie. 
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19. Szuman Jerzy - Poznań. Wystawy - wy
żły ras niemieckich. 

20. Szymański Zygmund - Poznań. Wystawy 
i próby - wyżły ras niemieckich. 

21 . Warzycki Kazimierz - Kraków. Próby ·
wyżły ras ang. i niemieckich. 

22. Wattson Wacław - Warszawa. Wystawa -
wyżły ras a.ng. i niemieckich. 

23. Wlekliński Stanisław - Warszawa. Wy
stawy - Pekińczyki i rasy karłowate. 

24. Zienkowski Jan - Warszawa. Wystawy -
wyżły ras ang. i niemieckich. 

25. Ziółkowski Józef - Poznań, Piekary 5 m. 5. 
Wystawy - wyżły ras niemieckich. 

DZIAŁ WYSTAW. 

AIREDALE TERRIERY. 
Sędziowie: S. Błocki, F. Dabiński, T. Marchlew-
ski, F. Niemczycki, L. Przygoda. · 

BOKSERY. 
Sędziowie: S. Błocki, F. Dabiński, T. Fitz 
Asystenci: E. Schwartz. 

BULDOGI ANGIELSKIE. 
Sędziowie: S. Błocki, E. Schwa:i:tz. 

BULDOGI FRANCUSKIE. 
Sędziowie: E. Schwartz, S. Stachiewicz, 
Z. Vostrakowa. 

CHARTY. 
Sędziowie: B. Przychodźko. 

DOBERMANY. 
Sędziowie: F. Dabiński. 
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DOGI. 
Sędziowie: S. Błocki. 
Asvstenci: S. Stachiewicz. 

FOX-TERRIERY. 
Sędziowie: F. Dabiński, T. Marchlewski, 
B. Przychodźko, E. Schwartz. 

JAMNIKI. _ 
Sędziowie: T. Marchlewski, B. Przychodźko. 

OWCZARKI NIEMIECKIE. 
Sędziowie: S. Błocki, F. Dabiński, T. Fitz, 
A. Grimm, M. Jurkowski, F. Niemczycki, 
L. Przygoda. 
Asystenci: S. Stachiewicz. 

OWCZARKI POLSKIE. 
Sędziowie: O. Jakubowski, M. Trybulski. 
Asystenci: S. Wlekliński. 

POINTERY. 
Sędziowie: S. Czerski, B. Przychodźko, 
J. Wodziński. 
Asystenci: W. Wattson, J. Zienkowski. 

PSY POKOJOWE. 
Sędziowie: M. Trybulski. 
Asystenci: S. Wlekliński. 

PEKIŃCZYKI: 

Sędziowie: E. Schwartz, Z. Vostrakowa. 
Asystenci: S. Wlekliński. 

PINCZERKI I RASY KARŁOWATE. 
Sędziowie: E. Schwartz. 
Asystenci: S. Wlekliński. 

PUDLE. 
Sędziowie: S. Błocki. 
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S. BERNARDY. 
Sędziowie: S. Błocki. 

SETTERY ANG., IRL., .GORDONY. 
Sędziowie: B. Przychodiko, J. Wodziński. 
Asystenci: W. Wattson, J. Zienkowski. 

SPANIELE. 
Sędziowie: T. Marchlewski, B. Przychodiko. 

TERRIERY. 
Sędziowie: M. Trybulski. 

TERRIERY SZKOCKIE. 
Sędziowie: E. Schwartz. 

WYZŁ Y KONTYNENTALNE. 
Sędziowie: B. Przychodźko. 

WYZŁ Y NIEMIECKIE. 
Sędziowie: F. Dabiński, B. Przychodiko, 
J. Wodziński. 
Asystenci: M. Bernakiewicz, S. Celichowski, 
N. Dutkiewicz, R. Kazimierczak, T. Komierow
ski, D. Kwilecki Hr., J . . Łuczkowski, J ; Łuko
wicz, T. Mejer, T. Metzig, bar. H. Mollendorf 
Willamowitz, L. Ossowski, J. Poćlkoliński, 
A. Pruszak, W. Przybyła, F. Soboczyński, 
E. Szuman, Z. Szymański, W. Wattson, J. Zien
kowski, J. Ziółkowski. 

DZIAŁ PRóB I KONKURSóW. 

PSY SŁUŻBOWE. 
Sędziowie: S . .Błocki, T. Fitz, A. Grimm, 
M. Jurkowski. 
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W:YżŁ Y RAS ANGIELSKICH. 
Sędziowie: J. Antoszewski, M. Bielawski, 
S. Czerski, J. Dylewski, W. Garczyński, 
I. Grymiński, K. Kamieński, H. Knothe, 
T. Marchlewski, B. Przychodźko, J. Robel, 
A. Śliwiński, O. Stetkiewicz, W. Wattson, 
J. Wodziński, J. Zienkowski. 
Asystenci: A. Lardemer, K. Warzycki. 

WYŻŁY KONTYNENTALNE. 
Sędziowie: B. Przychodźko. 

WYżŁ Y RAS NIEMIECKICH. 
Sędziowie: M. Bernakiewicz, M. Bielawski, 
M. Czarnecki Hr„ S. Celichowski, F . Dabiński, 
N. Dutkiewicz, J. Dylewski, W. Garczyński, 
A. Gaponow, K. Kamieński, R. Kazimierczak, 
T. Komierowski, H. Knothe, J. Kurnatowski, 
D. Kwilecki Hr., J. Łuczkowski, J. Łukowicz, 
T. Marchlewski, T. Mejer, T. Metzi~, bar. H. 
Mollendorf W;itamowitz. L Ossowski. J. Pod
koliński, A. Pruszak, W. Przybyła, B. Przy
chodźko, J. Robel, A. Śliwiński, F. Soboczyński, 
J. Szuman, J. Wodziński, J. Zienkowski, 
J. Ziółkowski. 
Asy.c:fenci: A. Lardemer, Z. Szy'mański; 
K. Warzycki. 

SPANIELE. 
Sędziowie: F. Dabiński. 
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REGULAMIN MIĘDZYKLUBOWEGO 

KOMITETU KYNOLOGICZNEGO. 

L · Międzyklubowy Komitet Kynologiczny ma 
na celu koordynację i uje·dnostajnienie działalno
ści stowarzyszeń hodowli psów rasowych w kraju. 

2. Komitet Kynologiczny powołany jest do: 
a) rozważania wszelkich spraw mających ogól

ny charakter . i znaczenie dla stowarzyszeń kyno
logicznych w kraju; 

b) ustalania zasad prowadzenia Polskiej Księ
gi Rodowodowej psów ra.sowych; 

c) -ustalania zasad prowadzenia rejestru hodowli 
psów rasowych oraz przydomków hodowlanych; 

d) ustalania zasad i trybu prowadzenia ·przez 
poszczególne · stowarzysz~nia ksiąg rejestracyjnych 
i wydawania 1zaświadc·zeń o dokonanych kopula
cjach ·i otrzymanym potomstwie; 

e) ustalania ·zasad urządzania wystaw i konkur
sów psów rasowych i uzgadniania czasu i miej-
sca ~ich ur.ządzania; · · · 

f) ustalania praw i obowiązków sędziów, powo
łanych. do oceny psów na wystawach, próbach i 
konkur.sach, oraz zasad organizacji Kolegjum Sę
dziowskiego; 
. g) . ustalania · zasad nagradzania i oceny psów 
na wystawach', piróbach i konkursach; 

h) ustalania norm · w ·zakresie zwyczajowego 
pr·awa hodowlanego. 

3. W skład Komitetu Kynologicznego mogą 
we1sc przedstawiciele każdego stowarzyszenia 
hodowli psów rasowych, posiadającego osobo
wosc prawną. Zarządy stowarzyszeń, które 
oświadczą gotowość współpracy na podstawie rii
niniejszego regulaminu, delegują clio składu Komi
tetu po 2 przedstawicieli (każdei!o z głosem sta-
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nowczym) bez względu na ilość członków stowarzy-
szonych. . 

4. O wstąpieniu do Komitetu względnie o wy
stąpieniu Zarządy stowarzyszeń deklarują na piś
mie. 

5. Wydatki Komitetu Zarządy reprezentowa
nych stowarzyszeń pokrywają w uchwalonej przez 
Komitet wys-0kości. 

6. Na posiedzeniach Komitetu Kynologicznego 
przewodniczą przedstawiciele w kolejności repre
zentowanych przez nich stowarzyszeń, ustalonej na 
pierwszem posiedzeniu. Listę kolejności automaty
cznie uzupełnia się nowo reprezentowanemi stowa
rzyszeniami w porządku ich przystąpienia. 

7. Sprawy mające być przedmiotem obrad Ko
mitetu powinny być wszechstronnie opracowane 
i podane do wiadomości przedstawicieli stowarzy
szeń na piśmie, conajmniej na 2 tygodnie przed ter
minem posiedzenia K·omitetu. 

8. Uchwały Komitetu zapadają większością 3;,; 
głosów przedstawicieli zrzeszonych stowarzyszeń. 

9. Sprawami Komitetu kieruje Sekretarz Gene
ralny, lub jego zastępca, wybierani na 1 rok z po
śród przedstawicieli stowarzyszeń stale zamieszku
jących w Warszawie. 

Do czynności Sekretarza Generalnego należy: 
a) prowadzenie biura, kasy i księgowości Komi

tetu, 
b) zwoływanie Ki0mitetu i prowadzenie protokó

łów posiedzeń, 
c) opracowywanie materjałów w sprawach wyma

gających uchwał Komitetu, rozsyłanie przedstawi
cielom stowarzyszeń wniosków, postawionych na 
porządek dzienny, tudzież referowanie spraw na 
posiedzeniach Komitetu. 

d) wykonywanie uchwał Komitetu oraz sporzą
dzanie sprawozdań rocznych. 

10. Dla kontroli działalności Sekretarjatu Ko
mitetu powołuje się Komisję Kontrolną w składzie 
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3 członków, wybieranych na 1 rok 1Z pośród 
przedstawicieli reprezentowanych stowarzyszeń. 

Z dokonanych czynności Komisja Kontrolna 
składa sprawozdanie Komitetowi. 

11. Rokiem operacy1nym i sprawozdawczym 
Komitetu Kynologicznego jest rok kalendarzowy. 

12. Rozwiązanie Komitetu następuje na pod-
stawie uchwały Knmitetu. ' 

STATUT KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO. 
1. Dla ujednostajnienia metod oceny ps6w ra

sowych, jak również w celu pTzygotowania przy
szłych sęd·ziów dla oceny psów na wystawach, 
konkursach i próba.eh, powołuje się przy Między
klubowym Komitecie Kynologicznym Kolegium 
Sędziowskie. 

2. Do pierw~zego składu Kolegium Sędziow
skiego wchodzą osoby powołane przez Między
klubowy · Komitet Kynologiczny. 

3. N a wniosek Kolegium Sędziowskiego Mię
dzyklubowy Komitet Kynologiczny może nadać 
godność sędziego i członka Kolegium Sędziow
skiego kandydatowi, który posiada umiejętność 
sądzenia i oceny psów, stwierd.zoną przez Kole
gium Sędziowskie, lub też, jako asystent przy są
dzeniu psów na wystawach, próbach lub konkur
sach, uznanych przez M. K„ K., wykazał się po
siadaniem potrzebnych kwalifikacyj. 

4. Decyzje o nadanie godności sędziego zapa
dają po uprzedniem uzyskaniu opinji stowarzysze
nia lub klubu, zainteresowanego w hodowli danej 
rasy psów. 

5.. Skreślenie sędziego ,z listy członków Kole
gium Sędziowskiego następuje na żądanie zainte
resowanego, lub też na mocy uchwały Międzyklu
bowego Komitetu Kynologicznego, powziętej na 
wniosek Kolegium Sędziowskiego. 

6. Do zakresu działania Kolegium Sędziow·· 
skie~o należy: 
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a) ujędnostajnienie metod i trybu postępowania 
przy sądzeniu i ocenie psów rasowych; 

b) ustalenie wzorców psów poszczególnych ras 
i ich odmian; 

c) opiniowanie w sprawach dotyczących zasad 
sądzenia i oceny psów rasowych oraz. sposobu 
ich nagrad.zania i wyróżniania na wystawach, kon
kursach lub próbach; 

d) przygotowanie osób, ubiegających się o god
ność sędziego i prowadzenie rejestru asystentów 
przy sądzeniu psów, oraz przedstawianie wnio 
sków Międzyklubowemu Komitetowi Kynologicz
nemu w przedmiocie nadania kandydatowi godno
ści sędziego i wpisu lub skreślenia . tych osób 
z listy członków Kolegium Sędziowskiego lub re
jestru asystentów. 

7. Prezydium Kolegium Sędziowskiego skła

da się z przewodniczącego i sekretarza oraz ich 
zastępców, wybieranych przez Kolegium Sędziow
skie z własnego grona na 1 rok. 

8. Posiedzenia Kolegium Sędziowskiego zwo· 
luje przewodniczący w porozumieniu z General
nym Sekretarzem Międzyklubowego Komitetu 
Kynologicznego. 

9. Uchwały Kolegium Sędziowskiego zapadają 

zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej trz.ech członków Kolegium, w tej liczbie 
przewodnic~ącego lub jego zastępcy. W razie ró
wności głosów decyduje głos przewodniczącego. 

10. Szczegóły organiza.cji i trybu postępowania 
Kolegium Sędziowskiego określi regulamin za
twierdzony na wniosek Kolegium: przez Między· 
klubowy Komitet Kynolo2ic.zny. 
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REGULAMIN 
SĄDZENIA NA WYSTAW ACH, PRóBACH 

I KONKURSACH PSóW RASOWYCH. 

1. Na wystawach, próbach i konkursach psów 
rasowych funkcje sędziów sprawują członkowie 
Kolegium Sędziowskiego. 

2. Sędziowie zagranicznych stowarzyszeń l<-y
nologicznych, uznanych · przez M. K. K., mogą być 
zapraszani do sądzenia narówni z sędziami Ko
legium Sędziowskiego. 

3. Skład sędziów w każdym poszczególnym 
wypadl{u ustala zainteresowc.he stowarzyszenie 
względnie na jego żądanie Prezydium Kolegium 
Sędziowskiego , 

4. Ocena psów poszczególnych ras na wysta
wach odbywa się przez jednego sędziego, na pró
bach zaś i przy współzawodnictwie psów na kon
kursach - przez komisję sędziowską w składzie 
3 sędziów, a w drodze wyjątku w składzie jed
nego sędziego i dwóch asystentów. 

5. Członkowie Kolegium Sędziowskiego, będą
cy właścicielami psów, zgłoszonych do oceny, me 
mogą brać udziału w ocenie psów tejże ra.sy. 

6. Właściciele zgłoszonych do oceny psów, na
wet będący członkami zarządpw stowarzyszeń, 
względnie komitetów organizacyjnych, nie mogą 
być obecni przy sędziach w czasie dokonywania 
przez nich oceny. 

7. Przy ocenie psów obowiązują regulaminy 
i wzorce ustalone prz€z Kolegium Sędziowskie 
i przyjęte przez Międzyklubowy Komitet Kynolo
giczny. 

8. Ocena psów na wystawach odbywa się w ka·· 
żdej klasie bez przerwy publicznie w ringach, 
ogrodzonych i uniedostępnionych dla wejścia wi
dzów. Wyniki dokonanej oceny na wystawach po
winny być niezwłocznie ogłaszane po dokonaniu 
oceny psów w każdnej klasie, na próbach zaś 
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i konkursa.ch - ·po ukońcrzeniu sędziowania. Spra
wozdanie sędziowskie winno być złożone, do Ko
mitetu wystawowego · lub do zarządu stowarzy
szenia, urządzającego próby i konkursy - w cią
gu jednego miesiąca od dnia dokonanej oceny. 

9. Psy zgłoszone do oceny po terminie prze
widzianym w regulaminie stowarzyszenia, w·z.ględ
rne po zakończeniu i ogłoszenm wyników o.:eny 
w każdej klasie, nie mogą być poddawane osob
nej ocerne. 

10. Decyizja ogłoszona przez sędziów jest osta
teczna i nie może ulegać żadnym zmianom. 
W przypadkach wprowadzenia sędziów w błąd 
dany okaz zostaje skreślony z listy nagrodzonych 
psów. 

11. Sędziowie nie mogą brać udziału w dy
skusjach, dotyczących dokonanej przez nich oceny 
psów, a · o wykonanych czynnościach powinni za
wiadomić Kolegium Sędziowskie. 

12. Członkowie Kolegium Sędziowskiego peł
nią funkcje sędziów honoTOwo. Stowarzysz.enia 
urządzające wystawy, próby lub konkursy psów, 
powinny dostarczyć sędziom środków komunika
cyjnych, względnie zwrócić koszty przejazdów do 
miejsc oceny psów. 

O ile ocena psów odbywa się poza miejscem 
stałego pobytu sędziego, stowarzyszenia ponoszą 
koszty podróży w wysokości wartości biletu ko
lejowego II klasy oraz diety w wysokości 20 zł 
dziennie. 

13. Przy ocenie psów dokonanej przez sę
dziów mogą uczestniczyć asystenci, z listy kan
dydatów n,a sędziów, prowadzonej przez Kolegium 
Sędziowskie. 

Ilość asystentów przy ocenie psów poszczegól
nych ras na wystawach lub , przy komisjach sę
dziowskich, na próbach i konku~sach psów, nie 
może przekraczać dwóch osób, 

Postanowienia zawa.tre w § 2 i 6 niniejszego 
regulaminu dotyczą równfoż asystentów. 
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SETTER KLUB W POLSCE 
KSIĘGA REJESTRACYJNA 

. 1932-1938. 

WYKAZ 
zarejestrowanych przydomków hodowlanych. 

1. ARGO - dyr. Witold Góra, poczta Piasecz
no, Zalesie, ul. Królowej Jad wigi. 

2. BESKID - Ludmiła Metelska, ·Warszawa, 
Chocimska, 23. 

3. BRONIR - mj.r. Bronisław Staszewski, Wa
wer, k/Warszawy, Widoczna, 28 .. 

4. HALIES - dr. Halina Słońska, Warszawa, 
Wspólna, 10. 

5. KOBLER - mjr. Jerzy Kobylański, Warsza
wa, Ochota, Lelechowska, 4 m. 9. 

6. MONT JOIE - dr. Leon Walicki, Warszawa, 
Klonowa, 5. 

7. PRISFIELD - Wacław Wattson, Warszawa, 
Trębacka, 4. 

8. RADWAR - Feliks Radzio, Warszawa, Ko
pernika, 42 m. 12. 

9. SPLENDOR - Antoni Brudnicki, Warsza
wa, Krucza, 34. 

10. SURPRISE - Bazyli Przychodźko, Warsza
wa, Saska Kępa, Kryniczna, 1. 

11. WUKA - inż. Władysław Karsch, Warsza
wawa, Marszałkowska, 149. 

12. Z NAD PROSNY - Ks. Antoni Kiszkurno, 
Szymanowice n/Prosną. 

13. VERTEX --=- inż. Zygmunt Krotkiewski, Cho
rzów, Mościckiego, 24. 
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WYKAZ 

zarejestrowanych setterów angielskich, 
irlandzkich i gordonów. 

>!·) - przed nazwą psa oznacza wyróznienie na 
konkursach lub próbach polowych. 

'~'~) - w końcu nazwy psa oznacza wyróżnienie 
na wystawach i pokazach psów rasowych. 

1. '~MUSA>:-'' - set. ang. blue-belton, s. ur . 
3. IV. 30 (Jacky de Sologne-Jo.Ja du Mar
tray), hod. O. Saenger, wł. mec. Stefan Pił
sudski (Warszawa, AL Jerozolimskie, 57). 

2. ::-FRANC DE GUERVEUR':_,, set. ang. 
blue-belton, p . ur. 5. VII. 31 (By de Melvil
le ~ Dinah -des Hairies), hod, C. L~~er 
(Francja), wł. mec. Stefan ·Piłsudski (War
szawa). 

3. ::-SURPRISE ROUGE''':- - set, ang. blue
belton, s. ur. 10. IV. 30 (Danton - Dżurdzi) , 
hod. N. Sołowjew (Rosja), wł. B. Pr-zychodź
ko (Warszawa, Kryniczna, 1). 

4. SURPRISE GLORYGAMA - set. ang. blu.e
belton, s. ur. 6. IV. 32 (Floks - Surprise 
Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, wł. Wa
cław Leśniewski (Warszawa). 

5. LADY*~ - set. ang. blue-belton, s. ur. 3. VII ~ 
1932 (Chock of Athenian - Alma N. 9), hod. 
A. Leżański, wł. Kazimierz Piłsudski (War
szawa, Malczewskiego, 18) . 

. 6. ~-SURPRISE GEM'~':- - -set. ang. blue-bel
ton, p. ur. 6. IV. 32 (Floks - Surprise Rou
ge N. 3), hod. B, Przychodźko, wł. Zygmunt 
Tarnowski (Warszawa, Piusa XI, 31). -

7. NORA'~'~ - set.. ang. · trójkolorowa s. ttr. 
3. VII. 32 (Chock of Athenian - Alma N, 9), 
hod. A. Leżański, wł. Henr.yk Kasperowicz 
(Warszawa, AL Niepodległości . 214). 
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8. DżEK - blue-belton, p. ur. 14. X. 30 (Tur -
Dżawa), hod. T. Tołłoczko, wł. Bar. P. Coche 
(Francja). 

9. ALMA - set. ang. blue-belton, s. ur. 14. X 
1930 (Tur - Dżawa), hod. T. Tołłoczko, wł. 
Antoni Leżański (Warszawa). 

10 . . AS - set ang. blue-belton, p. ur. 12„ XI. 31 
(Chock of Athenian - Alma NT, 9), hod. 
i wł. A!ltoni Leżański (Warszawa). 

11. DIANA::-::- - set. ang. trójkolorowa, s. ur. 
24. II. 27 (Bekas - Diana), hod. M. Sieber, 
wł. Witold Góra (p. Piaseczna, Zalesie) 

12. AZA - set. ang. blue-belton, s. ur. 12. XI. 
1931 (Chock of Athenian - Alma N. 9), hod. 
A. Leżański, wł. Dr. Jan Borowski (War
szawa, Szczygla, 1a). 

13. ::·SURPRISE HELL - set. ang . . blue-belton, 
p. ur. 14, VII. 33 (Linfield Vigil, K. C. S. B. 
404 LL. Surprise Rouge N. 3), hod. 
B. Przychodźko, wł. Dr. Karol Orosz (Wę-
gry). . 

14. SURPRISE HILDA - set. ang. trójkolorowa 
suka, s. ur. 14. VII. 33 (Lingfield Vigil, K. C. 
S. B. 404 LL. - Surprise RougE! N. 3), hod. 
B. Przychodźko, wł. Dr. Karol Orosz (Wę
gry). 

15. DOLL y:~:~ - set. ang. trójkolorowa, s, ur. 
8. XL 32 (Chock of Athenian - Izolda Mu
rza), hod. T. Zar,zycki, wł. K. Ehrenkreutz 
(Warszawa). 

16. ::·ERA Z ROMOWE - set. ang. blue-belton, 
s. ur. 30. L 33 (Franc de Guerveur N. 2 -
Musa N. 1), hod. S. Piłsudski, wł. Bolesław 
Gołębiowski (Warszawa). 

17. SURPRISE IRMA - set. ang. lemon-bel
ton, s. ur. 14. II. 34 ' (Dick of Athenian -
Surprise Rouge), hod. B. · Przychodźko, wł. 
Kazimierz Maćkowski (Warszawa). 

18. SURPRISE INDOS . (IR) - set. -an~. lemon
belton, p; ur. 14. II. 34 (Dick of Athenian --
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Surprise Rouge), hod. B. Przychodźko, wł. 
Jan Strzelecki (Warszawa, Plac Henkla). 

19. 'rEOL Z ROMOWE-- set. ang. blue-belton, 
p. ur. 30. I. 33 (Franc de Guer.veur N. 2 -
Musa N. 1), hod. mec. Stefan Piłsudski, wł. 
J. Olpiński (Warszawa). 

20. FALA Z ROMOWE - set. ang. blue-belton, 
s. ur. 22. V. 34 (Franc de Guerveur N. 2 ·
Musa N. 1), hod. i wł. mec. Stefan Piłsudski 
Warszawa). 

21. FREYA Z ROMOWE~:-~- - set. ang. lemon
belton, s. ur. 22. V. 34 (Franc. de Guerveur 
N. 2 - Musa N. 1), hod. i wł. mec. S. Pił
sudski {Warszawa). 

22. SURPRISE D'H (DASZ) - set. ang. blue
belton, p. ur. 14. VII. 33 (Lingfield Vigil, K. C. 
S. B. 404 LL. - Surprise Rouge N. 3), hod. 
B. Przychodźko, wł. Ks. Pr. Nowakowski 
(Warszawa, Marszałkowska, 31). 

23. GRIGG OF OTHAM - set. ang. biały 
z czarnym, p. ur. 8. VI. 30 {W est Down 
Wary, K. C. S. B. 363 KK - Ambrix Mer
le); hod. Maj. L. D. Lloyd {Anglja), wł. mec. 
Stefan Piłsudski {Warszawa). 

24 . LORD -· set. ang. blue-belton, p ur. 21. III. 
1932 {Chock of Athenian - Di~na), hod. 
K. Radowiecki, wł. Piotr Chtzanowski {War
szawa}. 

25. FLORA~·~:- - set. ang. blue-belton, s. ur. 
15. VIII. 29 (Jacky de Sologre - Astra), 
hod. Wł. Ocetkiewicz, wł. Ludmiła Metel
ska (Warszawa). 

26. RUMBA - set. ang. trójkolorowa, s. ur. 
14. X. 31 (Chock of Athenian - Astra), hod. 
Wł. Ocetkiewicz, wł. Stanisław Miłodrow
ski (Warszawa, Elektoralna 11}. 

27. ROY - set. ang. trójko!., p. ur. 28. V. 34. (Sur
prise Gem N. 6 - Rumba N. 26}, hod. S. Mi-
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· łodrowski, wł. Zygmunt Berowski (Warsza
. wa. Chałubińskiego 11). 

28. DżEK - set. ang. b1ue-belton, p. ur. 28. V. 
1934- (Surprise Gem N. 6 - Rumba N 26), 
hod. S. Miłodrowski, wł. Kazill}ierz Szczer
ba-Likiernik (Warszawa, Marszałkowska 31). 

29 DOLLY set. ang. trójkolorowa, s. ur. 
28. V. 34 (Surprise Gem N. 6 - Rumba 
N. 26}, hod. S. Miłodrnwski, wł. Władysław -
Wernik (Milanówek, pens. „Kresy"). 

30. RUTA - set. an~. trójkolorowa, s. ur. 28. V. 
1934 (Surprise GeP1N. 6 - Rumba N ?6), 
hod. i wł. S. Miłodrowski (Warszawa1 Elek
toralna 11). 

31. BOBY - set. ang. blue-belton1 p. ur. 5. VI. 
1931 (Ilt. O. V. T. 240 - Bud:t Gipsy O. 
V. T. 2121, hod. Dr. Mes7<tros (Węgrv) 1 wł. 
Leopold Briesemejster (W •::trS'zawa, Pie!'ac
kie~o 15). 

32. BESKID VERY NICE::-:~ - set. ang. trój
kolorowa. s. ur. 4. IV. 32 (Chock of Athe
nian - Flora N. 25), .hod. i wł. Ludmiła Me
telska fWarszawa}. 

J3. ::·SURPRISE GRAAV:-::- - set. ang. trójkolo
rowy ·pies, ur. 6. IV. 32 (Floks -:- Surprise 
Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, wł. Dr. 
Zy~munt Czajkowski (Noworadomsk). 

34. SURPRISE HARO:~::- - set. ani!. blue-bel
ton, p. ur. 14. VII. 33 (Lim5field Vi~il. K. C. 
S. B. 404 LL. - Surprise Rouge N. ·3), hod. 
B. Przychodźko, wł. Zygmunt Rakowicz 
(Warszawa, Czarnieckiego 53). 

35. AZA - set. ang. lemon-belton, s. ur. 17. V. 
1935 (Boby N. 31 Dolly N. 15)1 hod. 
K. Ehrenkreutz, wł. Józef Juroff (Nowy By
tom, Piłsudskiego 10). · 

36. DżlM - set. ang. blue-belton, p. ur. 17. V. 35 
(Boby N. 31 - Dolly N. 15), hod. K. Ehren
kreutz1 wł. Kazimierz Bosiacki (Warszawa, 
Piusa XI 49). · 
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37. MILORD - set. ang. blue-belton, p. ur. 
17. V. 35 (Boby N. 31 - Dolly N. 15). hod. 
K. Ehrenkreutz, wł. Wanda Dąbrowska (So
snowiec, Piłsudskiego, 75). 

38. MJRA - set. ang. lemon-belton, s. ur. 17. V. 
1935 (Boby N. 31. - Dolly N. 15), ' hod. 
K. Ehrenkreut:z, wł. Władysław Cybulski 
(Warszawa, Nowy Świat, 16). 

39. LIRA - set. ang. liver-belton, s. ur. 29. IV. 
1935 rBohv N. 31 - Aza Mont Joie N. 41), 
hod . L. Walicki. wł. Kaz. Kessel (Dęblin). 

40. TON MONT JOIE - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 29. IV. 35 (Bobv N. 31 - Aza Mont 
Joie N. 41), hod. L. Walicki, wł. Gen. Ed
mund Knoll (Pornań). 

41: AZA MONT-JOIE):·)~ - set. ang. blue-belton, 
s. ur. 13. III. 32 (Floks - Ara), hod. J. Woj
narowski, wł. Leon Walicki (Warszawa, Klo
nowa. 5). 

42. SZACH-MAT MONT JOIE):·):· - set. a·n~. 
blue-belton, p. ur. 29. IV. 35 (Boby N. 31, 
Aza Mont-Joie N. 41), hod. L. Walicki, wł. 
Ad::im Loret (Warszawa, Reja 5). 

43. DZIWĄ MONT-JOIE, set. ang. blue-belton, 
s. ur. 29. IV. 35 fRoby N. 31 - Aza Mont-Joie 
N. 41), hod. L. Walicki. wł. Min. Juliusz Po
niat.owsk1 (Warszawa, Min. Rol. i Ref. Roln.). 

44: JOLA MONT-JOIE, set. ang. blue-belton, 
s. ur. 7. III. 34 (Kubuś - Aza Mont-Joie 
N. 41), hod. i wł. Leon Walicki · (Warszawa, 
Klonowa. 5). 

45. PANIENKA):·):· set. ang. blue-belton, 
s. ur. 23. VI. 34 (Boby N 31 - Dziana I!L 
hod. inż. A. Karczewski, wł. Inż. Władysław 
Karsch (Warszawa, Marsżałkowska, 149). 

46. BRONIR IKAR set. ang. blue-belton, 
o. ur. 27. VITI. 34 (Floks - Dolly N. is). hod. 
B. Staszewski, wł. Marja Niepołomska· (War
szawa, Górnickiego, 2). 

47. DżYLDA - set. ang. trójkolorowa, c: ··r . 
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21. V. 34 (Tur - Surprise Gamma N. 66), 
hod. Hr. J. Rozwadowska, wł. Mjr. Dypl. 
Bronisław Kowalczewski (W;i.rszawa, Uja
zdowska 3). 

48. DODA BORIA set. ang. blue-belton, 
s. ur. 25. IV. 35 (Surprise Gem. N. 6 - Aza 
N. 12), hod. Dr. J. Borowski, wł. Inż. Re
klewski (Warszawa). 

49. BRONIR IMć GRAżtJś::-::- - set. ang. blue
belton, p. ur, 27. VIII. 34 (Floks - Dolly 
N. 15), hod. i wł. Bronisław Straszewski (Wa
we-:: k/Warszawy, Widoczna 28). 

50. ::·BRONIR IMć MANRU:~:~ - set. ang, blue
be lton, p. ur. 27. VIII. 34 (Floks - Dolly 
N. 15), hod. i wł. Bronisław Straszewski (Wa 
wer k/Warszawy, Widoczna 28). 

SL JOLLY BORIA set. ang. blue-belton, 
s. ur. 25. IV. 35 (Suprise Gem. N. 6 - Aza 
N. 12), hod. Dr. J. Bórowski, wł. H. Go
rozdowska (Gdynia). 

52. CHERRY BORIA - set. ang. 1blue-belton, 
s. u. 25. IV. 35 (Surprise Gem N. 6 - Aza 
N. 12), hod. Dr. J. Borowski, wł. Halina Ma
rja Słońska (Warszawa, Wspólna 10). 

53. SURPRISE JA W A - set. ang. trójkoloro
wa, s. ur. 7. IV. 35 (Grigg of Otham N. 23-
Surprise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, 
wł. Henryk Kasperowicz (Warszawa, AL Nie
podległości 214). 

54. ::·SURPRISE JARD - set. ang, blue-belton, 
p. ur. 7. IV. 35 (Grigg of Othan N. 23" -
Surprise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, 
wł. Jan Kurnatowski (p. Gostyń, maj. Du
sina). 

55. SURPRISE JAGO - -set. ang. blue-belton, 
p. ur. 7. IV. 35 (Grigg of btham N. 23 - 
Surprise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, 
wł. Apolinary Lewandowski (Warszawa, No
wolipki 66). 
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56. SURPRISE JOLLY - set ang. blue-belton, 
ur. 7. IV. 35 (Grigg of Otham N. 23 - Sur
prise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, wł. 
Zygmunt Tarnowski (Warszawa, Piusa XI 
nr. 31). 

57. ::-SURPRISE JOTA::-::- - set. ang. blue-bel
ton, s. ur. 7. IV. 35 (Grigg of Otham N. 23 -
Surpriise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, 
wł. Mir. Jerzy Kobylański (Warszawa, Lele
chowska, 4 m. 9l. 

58. SURPRISE JAMB:~::- - set. ang. tróikoloro
wy, p. ur. 7. IV. 35 (Grigg of Otham N. 23 -
Surprise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźb, 
wł. Stanisław Wyszomirski (Warszawa, AL 
Jerozolimskie, 21l. 

59. :~SURPRISE JOCKER :~:i- - set. ang. liver
belton, p. ur. 7. IV. 35 fGrigg of Otham 
Nr. 23 - Surprise Rouge N. 3), hod. B. Przy
chodźko, wł . Doyen fBelgja). 

60. :~ SPLENDOR SŁONKA ::-::- - set. ang. blue
belton, s. ur. 7. XII. 35 r. (Surprise D'H N. 22 -
Alma N. 9), hod. A. Brudnicki, wł. A. Szy
dłowska (Przemyśl, Słowackiego 54). 

61. JERRY BORIA - set. ang. blue-belton, p. ur. 
25. IV. 35 (Surorise Gem N. 6 - Aza N. 12), 
hod. Dr. J. Borowski, wł. Jadwiga Wró
blew!=:k:=i fW~rszawa, Koszykowa 20l. 

62. :~BRONIR IWA-set. ang. liver-belton, s. ur. 
27. VIII. 34 (Floks-Dolly N. 15}, hod. B. Sta
szewski, wł. mec. Stanisław Łazuk (Białystok, 
Kościelna 5). 

63. SURPRISE HORA - set. ang. lemon-belton, 
s. ur. 14. VII. 33 (Lin~field Vigil. KCSB. 404. 
LL-Surprise Rouge N. 3), hod. B. Przychodź
ko, wł. ks. Dr. A. Kiszkurno (Szymanowice 
n/Prosną). 

64. JIM BORIA - set. ang. blue-belton,· p. ur. 
25. IV. 35 (Surpfi.se Gem N. 6 - Aza N. 12), 
wł. i hod. Jan Borowski (Warszawa, Szczy
gla 1-a). 
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65. ZAZA - set. ang. blue-belton, s. ur. 9. VI. 33 
{Tur -Alfa), hod. E. Grzybowski, wł. Wło
dzimierz Lubimow {Warszawa). 

66. SURPRISE GAMMA ::-:1- - set. ang. br. nakr., 
s. ur. 6. IV. 32 (Floks - Surprise Rouge N. 3), 
hod. B. Przychodźko, wł. Jan Jurkiewicz (Bu
sko Zdrój, Sąd Grodzki). 

67. IRO - set. ang, blue-belton, p. ur. 8. VII. 35 
(Grigg of Otham N. 23 - Lady N. 5). hod. 
K. Piłsudski, wł. Wacław Szwanke {War
szawa, $niadeckich 19). 

68. IRMA - set. ang. blue-belton, s. ur. 8. VII 35 
{Grigg of Otham N. 23 - Lady N. 5), hod. i wł. 
Kazimierz Piłsudski (W ar sza wa, Malczew
skiego 18). 

69. WUKA ARES::-::- - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 3. VI. 36 (Bronir Imć Manru N. 50 -
Panienka N. 45), hod. inż. W. Karsch, wł. dyr. 
Witold Góra (p. Piaseczno, Zalesie). 

70. PIRAT - set. ang. blue-belton, p. ur. 4. VII. 
36 (Surprise Gem N. 6 - Zaza N. 65), hod. 
i wł. Włodzimierz Lubimow (Warszawa). 

71. BILL - set. ang. blue-belton, p. ur. 4. VII. 36 
(Surprise Gem N. 6 - Zaza N. 65), hod. W. 
Lubimow, wł. Mec. Epsztein (Lublin). 

72. WUKA DIANA III - set. ang. lemon-belton, 
s. ur. 4. VII. 36 (Bronir Imć Manru N. 50-
Panienka 45), hod, W. Karsch, wł. Dr. Krzy
sztof Wise (p. Nieklamy, Drzewnica). 

73. BESKID SIR GARTH :~::- - set. ang. blue
belton, •p. ur. 14. XI. 34 (Tommy.....:_Beskid 
Ver.y Nice N. 32), hod. i wł. Ludmiła Me
telska fWar'izawa, Chocimska 23). 

74. BESKID SILVER VENUS - set. ang. blue
belton, s. ur. 14. XI. 36 (Tommy-Beskid Very 
Nice N. 32), hod. i wł: Ludmiła Metelska 
(p. Zawoja 2, Podhale). 

75. :>r DżOK - set. ang. blue-belton, p. ur. 4. VII. 
36 (Surprise Gem Nr. 6 - Zaza N. 65), hod. 
W. Lubimow, wł. M. Lampert (Warszawa). 



76. DżOLI - set. an~. blue-belton, s. ur. 4. VII. 36 
:- (Surprise Gem N. 6-Zaza N. 65), hod. wł. 
W. Lubimow (Warszawa). ' -, . 

77. DżERI .- set. ang. -blue-belton, ~. qf. 4:YII. 36 
(Surprise Gem· N. 6 - Zaza N . . 65),. liod." i wl 
W. Lubimow (WaTs,zawa). , , . 

78 . . DIANA-set. ang.~ blue-belton, s. ur. 4: VII. 36 
(Surprise, Geni N. 6 ·- Zaza N. 65), ho·d. i wł. 
W. Lubimow (Warszawa). 

79. SPLENDOR BANDIT - set. ang. blue-.belton, 
p. ur. 7. XII. 35 {Surprise d'H {Dasz) N. · 22- . 
Alma N. 9), hod. A. Brudnicki, wł. ·S, Łukaw

-. ski {p. Radość k/Warszawy). 
80. SPLENDOR GRACE - set. an~. blue-belton, 

s. ur. 7. XII. 35 {Surprise d'łf (Dasz} N. 22-
Alma N. 9), hod. A. Brudnicki, wł. Anastazja 
Szy·dłowska {Przemyśl, Słowackiego 54). . 

81. EROS - set. ang. trójkolorowy, p. ur. 2.7. VII. 
3.6 (Floks - Surprise kma N; 17), hod. K. ·Mać
kowski, wł. inż. Henryk Sosonko (Watszawa, 
Frascati 2). . " 

82. KENT - set. ang. blue-belton, p. ur. J4. VIII. 
36 (Boby N. 31 - Lady N 5), hod. K. Piłsud

. ski, wł. . Mjr. Wł. Wojciechowski (Wilanów, 
Cegielnia 11Dąbrówka"). · 

83. BETTY-set. ang. blue-belton, s. ur.' 19. ·n. 36 
(Boby N. 31 ~ Surprise Hora N . . 63), hod. 
Ks. A. Kiszkurno, wł. Stefan Szaniawski {Gar-

. wolin). • · 

84. KARI - - set. ang. blue-belton, s. ur. 14~ VIII. 
36 (Boby N. 31 - Lady N. 5), hod. K. Piłsud
ski, wł. Aleksander Olechowski {Podkowa 
Leśna k/Warszawy, ul. Bankowa). 

85. WUKA EROS~-:~-set. ang. blue-belton, p. ur. 
3. VI. 36 (Bronfr Imć Manru N. 50 - Panien
ka N. 45), wł. i hod. Inż. Wł. Karsch (W ar.
sza wa, Marszałkowska 149). 

86. WUKA. JOLL Y ~-* ~ set. ang, blue-belton, 
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s. ur. 3. VL 36 . (Ę.ron,ir lmć Maur.u N. 50 -
Panie~ka N. 45), wł. i , hod. Inż'. W~. Karsch 
Warszawa). . 

87. WUKA JAKPAN ::-::· - set. ang. lemon-bel
ton, p. ur. 3". VI. 36 (Bronir Imć Manru N. 50-
Panienka N. 45l, hod, Inż. Wł. Karsch, wł. 
J. Dorosiewicz (Warszawa). . ... . 

88. WUKA ASTRA III'*:· - set. _ang. lemo.n-bel
ton, s. ur. 3. VI. 36 (Broni:r: Imć Manru N. 50 -
Panienka N. 45); wł. i hod. Inż. Wl Karsch 
(Warszawa). · 

89. :~BESKID FERWOR (LORD) ::·::· - set. ang. 
blue-belton, p. ur. 14. XIL 36 (Surprise Jocker 
N. 59 - Beskid Very Nice N. 32), hod. Lud
miła . Metelska, wł. Władysław Stankiewicz 
lświ'iciany z.· Wilęńskiej, Sejmik Powiatowy). 

90. REK Z NAD PROSNY - set. ang. blue-bel
. ton, p. ur, 19. IL 36 (Boby N. 31 - Surf.rise 
Hora Nr. 63), hod. ks. A. Kiszkurno, w . A. 
Brudnicki (Warszawa, Krucza 34). 

91. RADWAR AS - set. gordon, p. ur. 14. IX. 36 
(Lord - Arza N. 100), hod, F. Radzio, wł. 
Aleksander Zawadzki. 

92. SURPRISE URWIS - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 7.IV.35 (Grfgg of Otham N. 23 - Sur
prise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, wł. 
Zbigniew Książkiewicz (Warszawa, Krakow-
skie Przedmieście 17 m. 41). · 

93. WOTAN - set. ang. lemon-belton, p. ur. 9. 
VI. 35 (Tur-Zaza N. t5), hod. W. Lubimow, 
wł. Kazimierz Januszewski (Warszawa, Śmia
ła · 1s). 

94. KING BORIA ::-::· - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 10. VI. 36 (Szach Mat Mont-Jaie N. 42 -
Aza N. 12), wł. i hod. Dr. Jan Borowski (War
szawa, Szczygla 1-a). 

95. ORE MONT-JOIE - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 26. III. 37 (Boby N 31 - Aza Mont-Joie 
N 41), hod. L. Walicki, wł. Witold Suchodol
ski (Warszawa, Akademicka 3). 
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96. BAJKA - seL ang. blue-belton, s. ur. 3. XI. 
33 (Arry - Agna), hod. Jarosław Lauer, wł. 
Franciszek Kropp (Krnków, Lelewela 18). 

97. OLA MONT-JOIE - set. ang. blue-belton, 
s. ur. 26. III. 37 (Boby N. 31 - Aza Mont-Joie 
N. 41), hod. L. Walicki, wł. prof. R. Diveky 
(Warszawa, Czackiego 16). 

98. ORA MONT-JOIE - set. ang. blue-belton, 
s. ur. 26. III. 37 (Boby N 31 - Aza Mont-Joie 
N. 41), hod. L. Walicki, wł. Dyr. Zygmunt Po
rowski (Warszawa, Złota 62). 

99. OLD BOY MONT-JOIE - set. ang. blue
belton, p. ur. 26. III. 37 (Boby N. 31 - Aza 
Mont-Joie Nr. 41), hod. L. Walicki, wł. prof. 
Zygmunt Jundziłł (W'.ilno, Pocztowa 26). 

100. Al<A ::·t.- - set. gordon, s. ur. 1. III. 31 lDźok
Aza), wł. i hod. Feliks Radzio (Warszawa, 
Kopernika 42). 

101. t.- VERTEX BIM::-::- - set. irlandzki, p. ur. 
23. X. 32 (Rink - Asra), hod. Inż. Z. Krot
kiewski, wł. Inż. Czesław Krasowski (War
szawa, Brzeska 6). 

102. ASTRA*~ - set. irlandzki, s. ur. 15. X. 30 
(Tol-Diana), hod. Inż. Tołłoczko, wł. Inż. Zyg
munt Krotkiewski (Chorzów, Mościckiego 24). 

103. ::- VERTEX BOY t.-::- - set. irlandzki, p. ur. 
23. X. 32 (Rink - Astra), wł. i hod. Inż. Zyg
munt Krotkiewski (Chorzów). 

104. SURPRISE KRAJ - set. ang. lemon-belton, 
p. ur. 25. IL 37 (Surprise Jocker N. 59 - Sur
prise Rouge N. 3), hod. wł. B. Przychodźko, 
wł. Stachij Nikiforoff Łotwa, Ryga). 

105. KOBLER KAR - set. ang. blue-belton, p. ur. 
11. III. 37 (Surprise Haro N. 34 - Surprise 
Jota N. 57), hod. Mjr. J. Kobylański, wł. Inż. 
Władysław Wysocki (Wilno, Zakretowa 20). 

106. KOBLER KAPRI - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 11. III. 37 (Surprise Haro N. 34 - Sur
prise Jota N. 57), hod. Mjr. J. Kobylański, wł. 

302 



Kpt. Eugeniusz Prusiecki {Warszawa, Okęcie 
I p. lotniczy). 

107. KOBLER KRAKSA - set. ·ang. trójkolorowa, 
s. ui. 11. III. 37 tSurprise Haro N. 34 - Sur
prise Jota N. 57), hod. i wł. Majr. J. Koby
lański tWarszawa, Lelechowska 4 m. 9). 

108. SURPRISE KRAM - set. a.ng. lemon-belton, 
p, ur. 25. II. 37 (Si.irprise Jocker N. 59 - Sur
prise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, wł. 
Seweryn Mahler (Lwów, Lenartowicza 12). 

109. ARGO MILA::-:~-set. ang. trójkolorowa, s. ur. 
2. I. 33 (Floks-Diana N. l l)i hod. i wł. Dyr. 
Witold Góra (p. Piaseczno, Zalesie) . 

110. BIS - set. ang. blue-belton, p. ur. 23. III. 37 
(Surprise Jamb N. 58 - Mira N. 38), hod. 
Władysław Cybulski, wł. Zofia Zwidrowicz 
(Warszawa, Nowy $wiat 34). · 

111. NEGUS- set. ang. trójkolorowy, p. ur. 18. IV. 
37 (Powder of Tirul LMBCG N. 104-Happy 
no Valteriem LMBCG N. 192), hod. A. Buch
holz lLotwa), wł. Stanisław Lazuk (Białystok, 
Kościelna 5). 

112. WUKA KORA - set. ang. blue-belton, s. ur. 
3. VI. 36 (Bronir Imć Manru N. 50 - Panien
ka N. 45), hod. Inż. Wł. Karsch, wł. Eugenjus2 
Furmańczyk (Łódź, Bednarska 26). 

113. BESKID HARNA$ - set. ang. lemon-belton, 
p. ur. 2. VIII. 37 (Beskid Siir Garth N. 73 -
Flora N. 25), hod. Lud.miła Metelska, wł. Ma
ria Godzwon (Bydgoszcz, Warszawska 17). 

114. BESKID FATRN:·* - set. ang. liver-belton, 
s. ur. 14. XII. 36 (Surprise Jocker N. 59 -
Beskid V ery Nice N. 32), hod. i wł. Ludmiła 
Metelska (Warszawa, Chocimska 23). 

115. BESKID FRYNE ::-::- - set. ang. blue-belton, 
s .. ur. 14. XII. 36 (Surprise Jocker N. 59 -
Beskid Very Nice 32), hod. i wł. Ludmiła Me
telska (W~arszawa, Chocimska 23). 

116. BESKID FUGA - set. ang. blue-belton, s. ur. 
t4. XII. 36 (Surprise Jocker N. 59 - Beskid 
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V ery Nice N. 32'). hocl. i wł. Ludmiła Metel
s~a (Warszawa, Chocimska 23}. 

117. BESKID GULIVER ·_ set. ang. blue-belton, 
p. ur. 9. I. 37 (Beskid Sir Garth N. 73 - Flo
ra N. 25), hod. i wt Ludmiła Metelska (War
szawa, Chocimska 23). 

118. BESKID HARDY - set. ang. trójkolorowy. 
p. ur. 2. VIII. 37 (Beskid Sir Garth N . . 73 -
Flora N. 25), hod. Ludmiła Metelska, wł. inż. 
Jan Jarocki. 

119. BESKID GLORY - set. ang. lemon-belton, 
s. ur. 9. I. 37 (Beskid Sir Garth N. 73 - Florn 
N. 25), hod. i wł. Ludmiła Metelska. (War
szawa, Chocimska 23). 

120. SURPRISE KEN::-::- - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 25. IL 37 (Surprise Jocker Nr. 59 -
Surprise Rouge N. 3), hod. B. Przychodźko, 
wł. Witold Zajdel (Warszawa, Grochow
ska 155). 

121. *SURPRISE KRONE-set. ang. blue-belton, 
s. ur. 25. II. 37 (Surprise Jocker N. 59 -
Surpri'se Rouge N 3), hod. i wł. B. Przy
chodźko (Warszawa, Kryniczna 1) 

122. SURPRISE LUCK - set. ang. trójkolol"owv, 
p. ur. 23.Xl.37 (Friend of Beckria, LMBCG 
N. 141 - Surprise Rouge N. 3), hod. B. Przy
chodźko, wł. arch. H. Blau (Łotwa, Ryga). 

123. SURPRISE LIR - set. ani!. tróikolnmwv, 
p. ur. 23. XL 37 (Friend of Beckria, LMBCG 
N. 141 - Surprise Rouge Nr. 3), hod. B. Przy
chodźko, wł. W. Denisewicz (Wilno, Popow
ska 14). 

124. DOLLY Z N/PROSNY - set. ang. trójkolo
rowa, s. ur. 12. V. 37 fBronir Imć Manru 
N. 50 - Surpris.~ Hora Nr. 63), hod. Ks. A. 
Kiszkurno, wl Bronisław Stasz_ewski (Wa
wer k/Warszawy, Widoczna 28). 

125. MARKIZA Z NJPROSNY ::-::- - set. ang. trój
kolorowa, s. ur. 12. V. 37 (Bronir ł'mć Manru 
N. 50 - Surprise Hora Nr. 63), hod. Ks. A. 
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Kiszkurno, wł. Janina Helmersen (p. Dołhi
nów, z. Wielńskiej, maj. Suchy Bór). 

126. BESKID HOKUś - set. ang. lemon-belton, 
E· ur. 2. V1Il. 37 (Beskid Sir Ganh N. 7J - · 
Flora N. 25), hod. Ludmiła Metelska, wł. 
por. A. Sobki~wicz (Brodnica n/Drwęcą, Pa-
derewskiego 32). . 

127. BESKID FORSTER .- set. ang. blue-belton, 
p, ur. 14. XII. 36 (Surprise Jocker N. 59 -
Beskid Very Nice N. 32), hod, Ludmiła Me
telska, wł. kpt. A. Stańczyk (Prżemyśl, 
5 p, s. p.). 

128. HALIES BILL---set. ang. blue-belton, p. ur. 
30. VI. 27 lSurprise Indos N. 18 - Cherry 
Boria N. 52), hod, dr. H. Słońska, wł. Ed
mund Zbigniew Oska, (Warszawa, Mickiewi
cza 18). 

129. ARGO WIR - set. ang, trójkolorowy p. ur. 
12. VI. 37 (Wuka Ares N. 69 - Argo Miła 
N. 109), hod. dyr. W. Góra, wł. Stanisław 
Fijałkowski (Warszawa, Wilcza 53 m. 2). 

130. HALIES JOG - set, ang. blue-belton, p. ur. 
30. VI. 37 (Surprise Indos N. 18 - Cherry 

. Boria N. 52), hod. dr. H. Słońska, wł: Jan 
Gnatowski lWarszawa, Prosta 36). 

131. RADWAR CZAR - set. gordon, p. uT, 22. V. 
37 (Rait-Ara N. 100), hod. Feliks Radzio, wł. 
Grzegorz Gurzec (Warszawa, Żabia 5 m. 9). 

132. ARGO EMIR (MIR) - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 12. VI. 37 (Wuka Ares N. 69 - Argo 
Miła N. 109), hod, dyr. W. Góra, wł. Jaro
sław Lauer (Kraków, Rydłówka, AI. Skrzy
nieckiego 16). 

133. HALIES AFTA - set. ang. hlue-belton, 
s. ur. 30. VI. 37 (Surprise Indos N. 18 -
Cherry ,Boria Nr. 52), hod. dr. H. Słońska, 
wl Stanisław Żakowski (p. Krośniewice, dom 

Wiechny). 
134. RADWAR TOM - set. gordon, p, ur. 22. V. 

37 (Rait-Ara N. 100), hod, Feliks Radio1 wł. 
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dyr. Zygmunt Kaczkowski (Warszawa, Dani
łowiczowska 18). 

135. LADY - set. ang. lemon-belton, s. ur. 1. II. 
37 (Sippolas Danilo - Surprise Guerre), hod. 
Kółko łowieckie · „Cyranka", wł. inż. Adam 
Juraniec-Jurewicz (Łuck, . ul. Piotra Skar
gi 12). 

136. ARGO CEZAR - set. ang. blue-beltoo, 
p. ur. 12. VI. 37 (Wuka Ares N '69 - Argo 
Miła 109), hod. dyr. W. Góra, wł. inż. Ja
nusz Ciążkowski lWarszawa, Okęcie). 

137. ARGO MACIEK - set. ang. blue-belton, 
p. ur. 12. VI. ~7 (Wuka Ares N. 69 - Argo 
Miła N. 109), hod. i wł. dyr. W. Góra (p. Pia
seczno, Zalesie). 

138. RADWAR HAGA - set. gordon, s. ur. 22. 
V. 37 (Rait-Ara N. 100), hod. Feliks Radzio, 
wł. Jan Morawicki (Warszawa, Widok 14). 

139. HALIES WENA - set. ang. blue-belton, 
s. ur. 30. VI. 37 (Surpris Indos N. 18 _ __.: 
Cherry Bozia N. 52), hod. dr. H. Słońska, wł. 
Wiesław Konarzewski (p. Kutno, skrz. poczt. 
29, maj. Chróścinek). 

140. DIANA - set. ang. blue-bleton, s. ur. 4. I. 
37 (Acan of Poland - Aza II), hod. J. Taj
lor, wł. Jan Gogulski (Warszawa, Koszy
kowa 37). 

141. BAJKA MONT-JOIE- set. ang. blue-belton, 
s. ur. 1. VU. 38 (Boby N. 31 - Aza Mont
J oie N. 41), hod. L. Walicki, wł. ppłk. Józef 
Bizoń (Poznań, Al. Szelągowska 15). 

142. LEDA - set ang. blue-belton, s. ur. 1. IL 37 
Sippolas Danilp - Surprise Guerre), hod. 
Kółko łow. „Cyranka", wł. Tadeusz Zawo
dziński (p. Leszno k/Błonia, cukr. „Mi
chałów"). 

143. BERY - set. irland·zki, s. ur. 15.- XII. 35 
(Rex J. Czyża - Kraska dr. Krzymuskiego), 
hod. dr. wet. J, Krzymuski, wł. Antoni Brud
nicki (Warszawa, Krucza 34). 
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144. TROP - set. irlandzki, p. ·ur. 18. III. 38 
(Bluf J. Cybulskiego - Lalka A. Radwana), 
hod. - Antoni Radwan (Pyry), wł. Antoni 
Bn1dnicki (Warszawa, Krucza 34). 

145. REBUS (REB)):-):- - set. irlandzki, p. ur. 8. 
VI. 36 (Ralf W. Soburskiego - Reda A. Brud
nickiego), hod. i wł. A. Brudnicki (Warszawa, 
Krucza 34). 

146. WIP ):-):· - set. irlandzki, p. ur. 4. XII. 35 
(Vermouth T. Skrzypiciela - Diana Fr. Dą
browskiego), hod, Franciszek Dąbrowski, wł. 
Antonina Pęska (Komorów). 

147. BEKAS - set. irlandzki, p. ur. 1. XII. 37 
(Wip A. Pęskiej - Vertex Karioka), -hod. dr. 
Alfred Sznerr, wł. Antonina Pęska (Komo
rów). 

148. KUBA - set. ang., p. ur. 14. VI. 37 (Rek 
z nad Prosny N. 90 - Dżylda N. 47), hod. 
mjr. B. Kowalczewski, wł. Halina Skułowa 
(Lwów, ul. 29 listopada 18). 

149. ASAN - set. ang. blue-belton, p. ur. 4. I. 
37 (Acan of Poland - Aza II), hod. Jan Tay-· 
lor (Warszawa, $miała II), wł. dr. Adam 
Pietrasiewicz (Warszawa, Hoża 66 i;n. 8). 

150. PETERKIN OF GL YNCOED - set. irl. p. 
ur. 1.VIII.37 (Slasher of Glyncoed - Lady 
Gabriel), hod. J. G. Petherick (Anglja), wł. 
Stanisław Pleśniewicz (Warszawa, Koszy
kowa 75). 

151. GOLDEN GLORY OF GL YNCOED, - set, 
irl. s. ur. 19.II.36 r. (Irish Prince - Norna of. 
Glyncoed), hod. I. G. Petherick (Anglja), wł. 
Stanisław Pleśniewicz (Warszawa, Kos,zyko
wa 75). 

152. AZA, set. irl. suka ur. - 30.IV.32 r. (Lord
S. Johnson - Diana}, hod. W. Gumkowski, 
Warszawa, wł. Ę:azimierz Stojanowski (War
szawa, Krucza 3). 
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153. STOWAN DIANA, - set. irl. ur. 7.X.38 r. 
(Vermouth - T. Skrzypiciela-Aza, Nr. 152), 
ho:!, i wł. Kazimierz Stojanowski (Warsza
wa, Krucza 3). 

154. STOWAN REKS,=- set. irl. ur. 7.X.38 r. (Ver
mouth T. Skrzypiciela - Aza Nr. 152), hod. 
i wł. Kazimierz Stojanowski (Warszawa, 
Krucza 3). 

SKOROWIDZ ZAREJESTROWANYCH PSóW 

Settery angielskie 

Afta (Halies) Nr. 133. . 
Alma Nr. 9 . 
Ares (Wuka)0 Nr. 69 . 
As :r::· Nr. 10 . . . . . 
Asan Nr. 149 . , . . . 
Astra (Wuka) :r::· Nr. 88 . 
Aza Nr. 12 , . . .. 
Aza Nr. 35 . . . . . 
Aza (Mont Joie) ::-:r Nr. 41 
Bajka Nr. 96 . . . . . 
Bajka (Mont Joie) Nr. 141 
Bandit (Splendor) Nr. 79 
Betty Nr. 83 . . . 
Bill (Halies) Nr. 128 

. Bill Nr. 71 
Bis Nr. 110 . . . 
Boby Nr. 31 . . . . 
Cezar (Argo) Nr. 136 . 
Cherry (Bońa) Nr. 52 . 
D'H (Dasz) Surpńse Nr. 22 
Diana Nr. 11 , . . . . 
Diana III (Wuka) Nr. 72. 
Diana Nr. 78 . . 
Diana Nr. 140 . 
Doda (Boria) Nr. 48 . . 
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S. żakowski 
A. Leżański 
W. Góra 
A. Leżański 
A. Pietrasiewicz 
inż. Wł. Karsch 
J. Borowski 
J. Juroff 
L. Walicki 
F. Kropp 
ppłk. J. Bizoń 
S. Łukawski 
S. Szaniawski 
E. Z. Oska 
Mec. Epsztein 
Z. Zwidrowicz 
L. Briesemejster 
J. Ciążkowski 
H. Słońska 
Ks. Pr. Nowakowski 
W. Góra 
K. Wiese _ 
W. Lubimow 
J. Gogulski 
inż. Reklewski 



Dolly Nr. 15." . . . 
Dolly Nr„ 29 . . . . 
Dolly (z nad Prosny) 

Nr. 124 . . . . . . 
Dziwa (Mont Joie) Nr. 43 
Dżek Nr. 8 . 
Dżek Nr. 28 . 
Dżeri Nr. 77 . 
Dżim Nr. 36 . 
::- Dżok Nr. 75. 
Dżoli Nr. 76 . 
Dżylda Nr. 47 . . . . 
Emir-Mir (Argo) Nr. 132 
Eol (z Romowe) Nr. 19 . 
Era (z Romowe) Nr. 16 . 
Eros Nr. 81 . . . . . 
Eros (Wuka) ** Nr. 85 . 
Fala (z Romowe) Nr. 20 
Fatra (Beskid)::-::- Nr. 114 
::- Ferwor-Lord (Beskid)::-::-

Nr. 89 ..... . 
Flora ::-::- Nr. 25 . . . . 
Forster (Beskid) Nr. 127 

::- Franc (de Guerveur)':-"r 
Nr. 2 ...... . 

Freja (z Romowe)'t-::-
Nr. 21 ..... . 

Fryne (Beskid)::-::- Nr. 115 
Fuga (Beskid) Nr. 116 
Gamma (Surprise) ::-::-

Nr. 66. . . . . . : 
::- Gem (Surprise)':-::- Nr. 6 
Glorygamma (Surprise) 

Nr. 4 ...... . 
Glory (Beskid) Nr. 119 . 
* Graal (Surprise) Nr. 33 
Grace (Splendor) Nr. 80 
Grażuś Imć (Bronir) >l-* 

Nr. 49 ..... . 
Grigg (of Otham) Nr. 23 

K. Ehrenkreub; 
Wł. Wernik 

B. Staszewski 
J. Poniatowski 
bar. P. Cache 
K. Szczerba-Likiernik 
W. Lubimow 
K. Bosiacki 
M. Lampert 
W. Lubimow 
Br. Kowalczewski 
J. Lauer 
J. Olpiński 
G. Gołębiowski 
H. Sosonko 
inż. Wł. Karsch 
mec. S. Piłsudski 
L. Metelska 

Wt Stankiewicz 
L. Metelska 
kpt. A. Stańczyk 

mec. S. Piłsudski 

mec. S. Piłsudski 
L. Metelska 
L. Metelska 

J. Jurkiewicz 
Z. Tarnowski 

W. Leśniewski 
·L. Metelska 
dr. Z. Czajkowski 
A. Szydłowska 

Hr. Staszewski 
mec. S. Piłsudski 
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Guliver (Beskid) Nr. 117 
Hardy (Beskid) Nr. 118 . 
Harnaś (Beskid) Nr. 113 . 
Haro (Surpńse) *~ Nr. 34 
*Heli (Surprise) Nr. 13 . 
Hilda (Surprise) Nr. 14 . 
Hokuś (Beskid) Nr. 126. 
Hora (Sur_prise) Nr. 63 . 
Ikar (Bronir) Nr. 46 . . 
Indos-Ir (Surpńse) Nr. 18 
Irma (Surprise) Nr. 17 . 
Irma Nr. 68 . . . . . 
Iro Nr. 67 . . . . . . 
Iwa (Bronir) Nr. 62 . . 
Jakpan (Wuka) ::-::- Nr. 87 
Jago (Surprise)„ Nr. 55. 
Jamb (Surprise):~::- Nr. 58 
::- Jard (Surprise) Nr. 54 
Jawa (Surpńse) Nr. 53 
Jerry (Boria) Nr. 61 . 
Jim (Boria) Nr. 64 . . 
::- Jocker (Surprise):~:~ 

L. Metelska 
J. Jarocki 
M. Godzwon 
Z. Rakowicz 
K. Orosz 
K. Orosz 
por. A. Sobkiewicz 
ks. A. Kiszkurno 
M. Niepołomska 
J. Strzelecki 
K. Maćkowski 
Kazimierz Piłsudski 
W. Szwanke 
mec. St. Łazuk 
J. Dorosiewicz 
A. Lewandowski 
Wyszomirski 
J. Kurnatowski 
H. Kasperowicz 
J. Wróblewska 
J. Borowski 

Nr. 59 . . . . . P. Doyen 
Jog (Halies) Nr. 130 . . J. Gnatowska. 
Jola (Mont Joie) Nr. 44 . L. Walicki 
Jolly (Boria) Nr. 51 . . H. Gorazdowska 
Jolly (Surprise) Nr. 56 . Z. Tarnowski 
Jolly (Wuka)::-::· Nr. 86 inż. W. Karsch 
:t- Jota (Surprise)::-::- Nr. 57 J. Kobylański 
Kapri (Kobler) Nr. 106 , kap. E. Prusecki 
Kar (Kobler) Nr. 105 .. . • W. Wysocki 
Kań Nr. 84 . . . . . A. Olechowski 
Ken (Surpr;se) :b:- Nr. 120 W. Zajdel 
Kent Nr. 82 . . . . • mjr W. Wojciechowski 

King (Boria) ::-::- Nr. 94 . 
Kora (Wuka) Nr. 112 . 
Kraj (Surpńse) Nr. 104 . 
Kraksa (Kobler) Nr. 107 
Kram (Surprise) Nr. 108 . 

~10 

J. Borowski 
E. Furmańczyk 
S. Nikiforoff · 
J. Kobylański 
S. Mahler 



* Krone (Surpńse) Nr. 121 B. Przychodźko 
Kuba Nr. 148 . H. Skułowa 
Lady::-* Nr. 5 . . . . . K. Piłsudski 
Lady Nr. 135 A. Juraniec-Jurewicz 

Leda Nr. 142 . . . 
Lir · (Surprise) Nr. 123 . 
Lira Nr. 39 

Lord Nr. 24 . . . . . 
Luck (Surprise) Nr. 122. 
Maciek (Argo) Nr. 137 . 
::- Manru Imć (Bronir) ::-:i-

Nr. 50 ..... 
Markiza (z n/Prosny)*:l-

Nr. 125 . . . . . . 
Miła (Argo)::-::- Nr. 109 
Milord Nr. 37 
Mira Nr. 38 .. 
:;- Musa::-::- Nr. 1 . 
Negus Nr. 111 . 
Nora::-:-~ Nr 7 . . . . . 
Ola (Mont Joie) Nr. 97 
Old Boy (Mont Joie) 

Nr. 99 ..... . 
Ora (Mont Joie) Nr. 98 . 
Ore (Mont Joie) Nr. 95 . 
Panienka::-::- Nr. 45 . . 
Pirat Nr. 70 . . . . . 
Rek (z n/Prosny) Nr. 90 
::- Rouge (Surprise) ::-::-

Nr. 3 ..... . 
Roy Nr. 27. . . . . 
Rumba Nr. 26 . . . 
Ruta Nr. 30 . . . . 
Silver Venus (Beskid) 

Nr. 74 ••...• 
Sir Garth (Beskid) ~-~-

Nr. 73 ..... . 

T. Zawadziński 
W. Denisewicz 
patrz w Ks. Rej. 

pod Nr. 39 
P. Chrzanowski 
A. Blau 
W. Góra 

Br. Staszewski 

J. Helmersen 
W.. Góra 
W. Dąbrowska 
inż. W Cybulski 
mec. S. Piłsudski 
mec. St. Łazuk 
H. Kasperowicz 
prof. R. Diveky 

prof. Z. Jundziłł 
Z. Porowski 
W. Suchodolski 

· inż. Wł. Karsch 
W. Lubimow 
A. Brudnicki 

B. Przychodźko 
Z. Berowski 
mec. S. Miłodrowski 
mec. S. Miłodrowski 

L. Metelska 

L. Metelska 
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lt- Słonka (Splendor) ** 
Nr. 60 . . . . . . A. Szydłowska 

Szach Mat (Mont Joie) ):-):-
Nr. 42 ..... . 

Ton (Mont Joie) Nr. 40 
Urwis (Surprise) Nr. 92' . 
WP-na (Haliesl Nr. 139 
Wir fArPol Nr. 129 . 
Wotan *!- Nr. 93 . . . 
Zaza Nr. 65 . . . . 
Very-Nice (Beskid) ):-::-

Adam Loret 
)!en. E. Knoll 
Z. Książkiewicz 
W. Konarzewski 
St. Fijałkowski 
K. Januszewski 
W. Lubimow 

Nr. 32 . . . . . L. Metel~ka 
Settery irlandzkie 

Astra*!- Nr. 102 . . . inż. Z. Krotkiewski 
Aza Nr. 152 . . . . . K. Stojanowski 
Bekas Nr. 147. . . . . A. Pęska 
Bery Nr. 143 . . . . . A. Brudnicki 
Bim (Wertex) ):-::- Nr. 101 inż. C. Krassowski 
Boy (W"'rtex\ ::-::- Nr. 103_ in.ż Z. Krotkiewski 
D~ona (Stowan) Nr. 153. K. Stojanowski 
Golden Glory of 

Glyncoed ;:-;:- Nr. 151. S. Pleśniewicz 
Peterkin of Glyncoed::-;:-

Nr. 150 . . . . . . S. Pleśniewicz 
Rebus fRehl *!- Nr. 145 . A. R.-11dnicki 
Reks (Stowan) Nr. 154 . K. Stojanowski 
Trop Nr. 144 . . . . . A. Brudnicki 
Wip ::-;:- Nr. 146 . . . . A. Pęska 

Settery gordony 
Ara::-::- Nr. 100 . . . . F. Radzio 
Ar (Radwar) Nr. 91 . . A. Zawadzki 
Czar (Jhdwarl Nr. 131 . G. Gurzec 
Haga 'Radwar) Nr. 138 . J. Morawicki 
Tom (Radwar) Nr. 134 . Z. Kaczkow'ski 

WYKAZ KSIĘGI REJESTRACYJNEJ POINTER 
KLUBU BĘDZIE ZAMIESZCZONY W 1940 R. 
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B. PRlYCHODŹKO 
Przedruk zastrzetony, 

Kalendarz szczenienia się suk na rok 1939/40 
Okres ciąt y - 63 dni. 

.~I I ·~ I .~ 
Q) Q) 

<.; ·a '8 
~ Data ~ Data t' Data I>. Data I>. Dat" 
~ porodu l;; porodu porodu ""' porodu ""' porodu ..:;a ,.!Il .:r. 
o o f o o 
1. a.. - p.. 

3&r . 38/39 r 38r. 39 r. 38r. 39 r. 39r.,~~ 39r. 39 r. 
- X- Xi-,,-, Xi -,-1-11 Tlfl711Tiil I Ili I IV -.,-1 1v-1-v 

1 4 -1 1 4- 1 3 - 1 6- 1 ~ 1- · 
2 5- 2 5- 2 4- 2 7- 2 
3 6 - 3 6 - 3 5 - 3 8- 3 8-
4 7- 4 7- 4 6 - - 4 9 -- 4 9-
5 8 - 5 8 - 5 7 - 5 10 - 5 10 -
6 9 - 6 9 - 6 8 - 6 11 - 6' 11 -

7 10 - 7 10 - 7 9 1- 1 112 - 1112 -
8 l1 - 8 11 -- 8 10 - 8 13 8 13 
9 12 - 9 12 - 9 11 - 9 14 - 9 14 -

10 13 - 10 13 - 10 12 - 10 15 - 10 15 -
11 14 - 1f H 

- Tf -
11 16 - 16 -13 11 

12 15 - 12 15 - 12 14 i2 17 - 12 17 -
13 16 - 13 16 - 13 15 - 13 18 - 13 18 ---
14 17 - 14 17 - 14 16 - 14 Hł - 14 19 -
15 18 - 15 118 - 15 17 - 15 20 -- 15 20 -
16 19 16 19 16 18 - 16 21 - 16 21 -

17 20 17 20 17 19 - 17 22 -- 17 22 -
18 21 - 18 21 - 18 120 - 18 23 - 18 23 -
19 2 ·~ 19 22 - 19 21 19 24 1- 19 :?4 
20 2B 20 2~ - 20 22 !Q_1~= 20 25 
-21 24 21 24 - 2123 21 26 - 21 26 
22 25 22 25 - 22 24 22 27 - 22 27 
23 26 - 23 26 - 23 25 - 23 28 ·- 23 28 -

124 27 - 24 27 - 24 26 -124 29 - 24 29 -
25 28 - 2!5 2 ~ - 25 27 :__ 25 30 - 25 30 -
26 29 - 26 29 - 26 28 - 26 31 - 26 --- 1 
27 30 - 27 30 - 27 - 1 27 - 1 27 - 2 
28 31 - 28 31 - 28 - 2 28 - 2 28 - 3 
29 - 1 29 - 1 29 - 3 . 29 - 3 
30 - 2 30 - 2 30 - 4 30 - 4 
31 - 3 Hl - 5 31 - 5 
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Kalendarz uczenlenh się suk n l rok 1939/40. 
Okres ciąży-63 dni. 

·~I Dah 

Q) Q) Q) 

Data I ·~ ·u ·a 
Data 

~ 

t' Data ... ~ Data 
_; porodu porodu ... porodu "" porodu ""' porodt .:.i .:.i ~ .!:cl 
o o o o o 
o.. Q., '1.. 1. '1.. 

39r. 3q r. 3:;·1 v:91;i1 
39r. 39 r. 39·.1 ?9 r, ~~~·l-Tx91rx m vTVi -V- vffTvili YIViilTIX 

1 4 -- ~I 4- 1 4 ~1 1 41- ~I 3-
2 5- 5- 2 5 2 5 -· 4 -
3 6- 3 6- 3 6- 3 6- 31 5 -
4 7- 4 7- 4 7- 4 7 - 4 6 
5 8- 5 8- 5 8 - 5 8- r 6 9 ---: 6 9- 6 9- 6 9- 6 8 
7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 101- 7 9 
8 11 - 8 11 - 8 11 - 8 11 - 8 10 
9 12 - 9 12 -- 9 12 - 9 12 - 9 11 -

10 rn - 10 13 - 10 13 - 10 13 - 10 12 -
- - - - - - - - - - - - - 13 -11 14 - 11 14 - 11 14 - 11 14 - 11 
12 15 - 12 15 ~ 12 15 - 12 1:) - 12 14 -
13 161- 13 16 ,_ 13 16 - 13 16 ·- rn 15 -
14 17 - 14 17 - 14 17 - 14 17 - 14 16 ·-
15 1.'.łl- 15 18 - 15 ld - 15 18 - 15 17 -

16 19 ,- 16 19 - 16 19 - 16, 19 - 16 18 -
17 l 17 20 - 17 20 17 20 17 19 -
18 21 - 18 21 - 18 21 18 21 18 20 
19 22 - rn 22 - 19 22 19

1 

22 19 21 
20 ~I= 20 23 - 2tl 2'ł - 20 23 - 20 22 
- - - - - - ----
~1 24 - 21 u - ;>,1 2+ - ~1 24 - 21 23 
.22 25 - 22 2) - 22 2!5 - 22 25 - 22 24 -
23 26 - 23 26 - 23 26 - 23 26 - 2Cł 25 -
24 27 - ~4 27 1- 2-ł: 27,- 24 27 - 24 26 -
25 28 - 25 28 - 25 28 - 25 28 - 25 27 -
26 29 - 26 29 - 26 29 - 26 29 - 26 28 -
27 30 - 27 30 - 27 30 - 27 30 - 27 29 -
28 31 - 2'3 - 1 28 31 - 28 31 - 28 30 -
29 - 1 29 - 2 29 - 1 29 - 1 29 1 
30 - 2 30 -- 3 :-30 - 2 30 - 2 30 - 2 
31 - 3 31 - 3 31 - 3 
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K11le11darz szczen1e11ta st~ suk na rok 1939/40, 
Okl"es ciąży - 63 dni. 

Q) Q) Q) Q) 

·~ ·u "8 "8 u 
t' Data ;.... Da a t' Dafa ~ Data ~ Data 

porodu 
„ 

porodu porodu porodu porodu .Id ..!Il .lJI .lJI .!li 
o o o o o 

o.. o.. o.. o.. o.. 
39r. 39 r. 39r. 39 r. 39r. P9/40r. 39r. 40 r. 39r. 40 r. 
Wix!Xr xl Xiliil -X- Xll_l_I Tt , - j-lt ru -,-,-1,-11 

~I 4 - ~I 41- 1 4- 1 41- 1 3-
5 - 5- 2 5- 2 5- 2 4-

3 6 - 3 6- 3 6- 3 6- 3 5 -
4 7 - 4 7 - 4 7- 4 7 - 4 6-
5 8 - 5 8- 5 8- 5 8 - 5 7 - ·-
6 9- 6 9- 6 9- 6 9- 6 8 --
7 10 =I 7 10 - 7 10 - 7 10 - 7 9-
8 11 8 11 - 8 11 - 8 11 - 8 10 --
9 12 - 9 12 - 9 12 - 9 12 - 9 11 -

10 13 - 10 13 - 1u 13 - 10 13 - 10 12 -- u 14 - - - -
ll 14 - 11 14 11 14 11 13 
12 15 - 12 15 - 12 15 12 15 - 12 14 -
rn 16 -- 13 16 - 13 16 - 13 16 - 13 15 -
14 17 - 14 17 -- 14 17 - 14 17 '- 14 16 -
15 18 - 15 18 - 15 18 - 15 18 - 15 17 -
16 19 - 16 19 - 16 19 - 16 19 -- 16 18 -
17 20 - 17 20 - 17 20 - 17 20 - 17 19 -
18 21 - 18 21 - 18 21 - 18 21 - 18 20 -
19 22 19 22 - 19 22 - 19 22 - 19 21 -
20 23 - 20 23 20 ~1= 20 23 20 22 -

- -21 24 - 21 24 - 21 2! - 21 24 - 21 23 -
22 25 - 22 25 - 22 25 - 22 25 -122 24 -
23 26 - 23 26 23 26 - 23 26 23 25 -

1"24 
27 - 24 27 - 24 27 - 24 27 - 24 26 --

25 28 - 25 28 - 25 28 :.._ 25 28 - 25 27 -
26 29 - 26 29 - 26 29 - 26 29 - 26 28 -
27 30 - 27 30 - 27 30 - 27 30 - 27 29 -
28 31 - 28 - 1 28 31 - 28 31 - 28 - 1 
29 - 1 29 - 2 29 - 1 29 - 1 29 - 2 
30 - 2· 30 - 3 30 - 2 30 - 2 30 - 3 
31 - 3 31 - 3 31 - 4 
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· Br. Nowak. 
METRYKI STRZELB. 

Każda strzelba wypuszczona przez fabrykę po· 
siada oprócz firmy i numeru pewne cechy „kabali
styczne". Te właśnie cechy „kabalistyczne" nie są 
niczem innem, jak metryką strzelby, mówią nam, 
która stacja badawcza broń tę badała, wiele razy 
była badaną, na jaki proch dana strzelba jest do
stosowaną. Umiejętność zatem czytania tych zna
ków jest dla myśliwego pożądaną szczególnie, g<lv 
strzelbę kupuje nie w znanej firmie handlującej 
bronią, ale z dru~iej ręki, czyli okazyjnie. Nieraz 
słyszymy o wypadku rozerwania strzelby podczas 
polowania. Przy badaniu powodów okazuje c;ię, 
że często był nim niewłaściwy proch. Myśliwy 
kupił strzelbę na oko dobrą, silną, - a zatem są· 
dził, że można z niej strzelać każdym nabojem. 
Użył więc naboju ładowanego prochem bezdym • 
n~ m, a nawet strzelał z niej parokrotnie, - aż t11 
jednego pięknego pl)ranku na polowaniu lufa Pl.· 
I.al Co siQ okazuje? Strzelba nie nadawała się do 
prochów bezdymnych, co w metryce na strzelbie 
było wyraźnie oznaczone - ale niestety na zn{l.
kach tych myśliwy zupełne się nie znał. 
Rożnica między prochem dymnym a bezdymnym 

jest bardzo duża! Jeżeli przy prochu dymnym ci
śnienie w lufie dochodzi 300 kg/cm2 to przy pro· 
chu bezdymnym to ciśnienie dochodz: do okol-, 
600 kg/cm2 , a zatem nie można się dziwić, że mo~ 
gło nastąpić rozerwanie lufy w strzelbie, w której 
w}trzymałość nfa jest na takie ciśnienie obliczoM .. 

Aby zapoznać szerszy ogół myśliwych z temi 
znakami, a tern samem uprzystępnić umiejętność 
odczytania ,,metryk" na str.zelbach, podaję parę 
ich fotografji, ułożonych państwami, gdyż każde 
państwo posiada odmienne znakowanie. Jeżeli w 
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danem państwie istnieje więcej stacji do badania 
broni, wówczas każda z tych stacji posiada swoje 
odzn"ki. , · 

Przy tej też sposobności chciałbym przestrzedz 
posiadaczy broni kulowych (drylingów, bokówek 
lub sztucerów), aby przy fabrykacji nabojów do tej 
broni nie używali ·przypadkowo prochu przezna
czonego do śrutu, gdyż właściwości prochu do śru
tu są zupełnie inne od właściwości prochu do kul 
Użycie prochu do śrutu w broni gwintowanej {ku
lowej) można przepłacić nawet życiem, gdy nato
miast odwrotnie (proch kulowy użyty do · śrutu) 
daje bardzo marny tylko ~trzał. 

Nowośt! 

MINIATUROWĄ 
TRĄBKA 
MYŚLIWSKA 

„wielkośt dłoni" 

Cena zł. 27.50 

8 .. R U D Z K I 
War a z a wa, 

W a r s z a ł k o w a k a , 1 4 6 

Na prowlncl~-za pobraniem. 
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Wł. Z. 

BROŃ STRZELA, ALE „LOŻE TRAFIA''.. 

Jest to aforyzm (nie wiem dokładnie czyi), któ
rego używa w swych publikacjach dość często je
den z nestorów naszego myślistwa, zarazem znaw
ca broni i balistyki - gen. w st. sp. inż. Walery 
Maryański. · 

Ceniony ten uator i myśliwy używa tego afo
ryzmu najzupełniej słusznie. Zawsze go rozumia
łem - raczej przeczuwałem, jeszcze go nie zna
jąc - d z i ś w i e m dokładnie, że w kolbie, 
w przykładzie, czy w łożu - jak kto chce - leży 
f i 1 o z o f j a t r a f i a n i a. 

To „dziś'', które wyżej podkreśllłem, sprowadza 
się do ostatnich dwóch lat dopiero. Dlaczego? Po
prostu - jak to dziś wyrozumiewam - dlatego, 
że od najmłodszych lat używana przezemnie broń 
przypadkowo leżała mi doskonale. Najpierw strze
lałem z broni ś. p. Ojca, potem któregoś z wujów, 
w zależności od tego, gdzie rzuciły mnłe losy na 
wakacje. Zawsze partoliłem - ale czeg'J mogłem 
od siebie wtedy wymagać ?!.„ 

Kiedyś, jako studentowi, zdarzyło mi się przez 
pół dnia strzelać z broni ś. p, Prezesa Zdzisława 
Rutkowskiego ze Szpetala. Była to ,Greenerka" 
od pary. Przed południem (w Kut n owskie m 
w 1909 r .) zabiłem z innej pożyczonej strzelby 
7 czy 8 kuropatw (sukę miałem doskonałą! -
także pożyczoną), a po południu z tej Greenerki-
17 sztuki 

To mnie zastanowiło. Pan · Rutkowski sam sie 
tern zainteresował. Powiedział mi wieczorem: ......:_ 
Dobrze pan strzela, 'lle dlaczego gorzej z tamtej 
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strzelby? Jeśli chodzi.o skupienie śrutów, to z mo
jej, bardzo gęsto b1Jącej, jeszcze trudniej trafić.„ 

I zaczął óg1ądać starą broń administratora ma· 
jątku, z której wówczas zawsze strzelałem. Coś 
bardzo kiwał głową. Nazajutrz rano wypróbował 
ją do celu. Pokrycie znalazł znakomite. Ostatecz
nie powiedział mi tak: 

- Panie Władysławie, pan będzie dobrze strze
lał, ale niech pan sobie doHerze broń do swojej 
budowy. Kolba musi pasować, musi odpowiadać 
budowie strzelca. 
Mmęty lata. Zapomniałem o tern. Przyszła woj

na św.atowa. Używałem od 1913 r. do 1915 r. 
własnej już szwedki „Husqvarna". Biła świetnie 
1 ja strzelałem z niej dobrze, nawet bardzo do
brze. Zarekwirowali ją z przecht>wania w majątku 
pod ·W'.arszawą -·- Niemcy. 
Mieszkając w okupacji austrjackiej, okazyjnie 

kupiłem od kogoś - komu nie pasowała - Sauer
kę, trzy kółka„. Służyła mi lat... 20! Biła świetnie. 
Byłem znanym (w swoich kołach prowincjonal
nych: Lublin, a potem Mińsk MazOW!ecki) łlptasz
nikiem". so~,·o trafionych, to było u mnie normal
ne, a na polowaniach zajęczych przekpiwano ze 
mnie. że dlatego zazwyczaj mam największy po
kot, bo noszę bekieszę o bardzo długiej „sukni". 
więc zające mnie biorą za„. babę. Wytrzymywa
łem to. 

Na otwarciu strzelnicy rzutkowej „Pocisku' ' 
w Rembertowie rozstrzeliwałem się w puli otwar
cia jako 3-ci! Ciągle z tej seryjnej -- bądź co 
bądź - Sauerki. 

Obecnie od dwóch lat jej nie mam, zlikwido
wałem ją z pewnych wzgiędów, taksamo jak psa.„ 
Ano, szewc bez butów cho-dzi. 

* 
Poco ta spowiedź? Otóż.„ dla Was - Czytel{li-

cy. Inną h.stor;ę w treści, ale zupełnie identyczną 
co do wniosków ostatecznych opowiedział mi 
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Or. · G., znany szerokiemu ogółowi myśliwy z War
szawy, świetny strzelec. f on dopiero prz..ypom
niał mi pogląd ś. p. Prezesa Rutkow&kiego. Dr. G. 
całe lata męczył się ze świetnym Purdey'em, 
sprzedając swą wypróbowaną starą Pirlette'kę ko
muś, któremu oczywiście za Purdey'a dopłacił. 
L.. umarł w butach, jak to mówią w Warszawie. 
Już nie mówiono o Dr. G., że„. „to jest ten ko
cioi, w którym Dr. G. spudłował jednego zająca". 
Dr. G. pudłował od tej pory znacznie 
częściej. 

Aż wreszcie„. dorobił mu w ł a ś c i w e ł o ż e 
do Purdey'a Bronisław Kuliński. To trwa dopiero 
qwa lata. Dr. G. odzyskał swoją formę i klasę. 

Kiedy_ wysłuchałem tego opowiadania - a prze
cież wiem oddawna, że Dr. G., jest my ś 1 i wym 
i. strzelcem pierwszej klasy - powiedziałem: 

- Dóktorzę, pójdźmy do tego Kulińskiego. Coś 
o nim już słyszałem, widziałem jego eksponaty na 
wystawach, ale dziennikarz nie ma czasu zajmo
wać się tematem „pobocznym". Teraz mnie to 
bal' dz o zainteresował·o. Już nie dla mnie -
dla innych - dla tych, k t ó r z y n i e w i e d z ą, 
ż e m o g ą 1 e p i e j s t r z e 1 a ć, 

* 
Nowoczesna kamienica na Po·wiślu, w okolicy 

Czerniakowskiej. Ładne mieszkanie„ Z przedpo
koju wchodzimy do w ars z ta tu, który robi 
wrażenie prawie że „gabinetu myśliwskiego". Ma
ły warsztacik, ładnie wygląda - obok stolik po
mocniczy -- to są meble, pomimo „śrubszta
ków" i innych przyrządów umieszczonych na nich, 
które wyglądają, jak„. cacka. W rogu pokoju stoi 
coś w rodzaju stalug okręcanych na swej osi, na 
tern spoczywa sześć rozmaitych br·oni: śrutówek 
i sztucerów. W innym rogu etażerka z szeregiem 
półek, na których leżą surowe (nieobrobione) ka
wałki pięknych orzechów na · łoża. · . 
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· . Pros~ę gospodarza o wywiad. właściwie 
o „wykład", 

I p. Kuliński z całą uprzejmością pokazuje mi 
strzelbę-gołębiarkę o łożu, w którem znajduje się 
szereg śrub, wpuszczonych w drzewo, poruszają
cych oddzielne częś<ri tej dziwnej kolby. Odpo
wiednim -kluczem nastawia się je, rozsuwając czy 
odsuwająć w boki lub w górę i dół różne · części 
łoża, W ten sposób mistrz dopasowuje kolbę do 
budowy ciała strzelca. Ale na tern nie koniec. Gdy 
właściwe wymiary są ustabilizowane, strzelbę 
wkłada się w rodzaj ramy drewnianej, umocowuje 
się ją .poziomo i odczytuje na odpowiednich po
działkach w m/m wymiary tych przesunięć części 
kolby, których dokonano śrubami, dopasowując 
strzelbę tak, aby „leżała" niezawodnie. I już przy 
robocie łoża lub korygowaniu dawnego nie .może 
być omyłki. Widziałem najdziwa1czniejsze wygię
cia różnych łóż, nawet od sztucera, którym można 
strzelać ·z prawego ramienia lewem okiem. 

Teraz już wszystko rozumiem!° 
„Bi,-oń strzela, ale ł o ż e t r a .f i a"!... 
Bronisława Kulińskiego, mistrza-wytwórcy i ko-

rektora indywidualnych kolb myśliwskich są kli
jentami najpierwszorzędniejsi strzelcy kulowi 

· i śrutowi z całęj Polski. Dobrze, żeby o tern i ta 
$ z a 1' a b r a c wiedziała, która - zmuszona 
okolicznościami, w gruncie rzeczy nieświadoma
„patałaszy" całe życie. 

To nie są sumy·, to nie są wcale wielkie wydatki 
w stosunku do tego, ilę p r z e p a s k u dz a m y 
p i e ni ę d z y n a p o 1 o w a n l a, z wy n i
k ów .klórych nie jesteśmy za
dowoleni. 

Nie . będę opisy'Y.ał ,;wywfad\.i" z mistrzem Ku
lińskim. · ~ie ,_ .Pę;9ę .. namawiał nikogo do - wej.ścja 
z nim w stałe, niezawodne stosunki. . 

Poprostu powiem: -jestem ~achw)rcon"yl 



„Mam śwoje lata", jak to się mówi, strzelałem 
dużo i z rnzmaitej broni lecz przeważnie, !)Oza 
opisanemi wyżej broniami, zawsze ,Je oś mi . n ie 
d -0 g a dz a·ł o". . , 

Wiem ąopięro· odniedawna, że to · niedop~sowa-
ne do tno}ej budówy łoże strżelby. · 

Owszem - ludzie mniej więcej normalni, kupu
jąc broń w pierwszym lepszym magazynie bronio
wym, gdzie „z n a j ą s i ę n a t y c h r z e
e z ach" - strzelają „na piątkę". Ale - śmiem 
tak . daleko pójść w moich konkluzjach to są 
s y t u a c j e p r z y p a: a k u. 

Natomiast pozwalam sobie twierdzić, że kto 
c h c e d· o b 1' z e t r a f i a ć, m u s i · m i e ć 
odpowiednio przystosowane 
do swej b_udowy ~oże strzelby.„ 

Ale nie każdy magazyn potrafi to spostrzedz, 
uchwycić i wykonać. . ;_ . . · 

Nie będę szczegółowo opisywać te20, co jesz
cze widziałem w „zakładzie" p. Kulińskie~o -
ani przyrządów, niezwykle precyzyjnie wykona
nych (sam, osobiście je stwarza), ani zrozumia
nej pr2ezemnie nfezawodności jego matematycz
nych obliczeń, skojarzonych z umiej~tnością „roz
gryzienia psychologji myśliwego"' - toby zajęło 
zbvt dużo miejsca. 

Powiem · tylko tyle: 
W żaG.nym magazynie nie spotkałem się z t.ak 

wszecłistronną troską e~spedjującego personelu, 
o to, czy mi t a s t r z e I b a I e ż y i f i z y c z
n i e o d p o w i a d a. Owszem, pokazywano mi 
z niej rewelacyjne arkusze pokrycia - polegano 
(widać) na mojej własnej orjentacji w przymiarach 
broni - i nic więcej. 

Koledzy myśliwi! Tę Wam jedną radę dać mogę: 
- Dopasowujcie łoże strielby do budowy swe

g .J ciała. 
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O RG A N 

POLSKIEGO Z W I ĄZKU 

ŁOWIECKIEGO 

WYCHODZI 2 RAZY NA MIESIĄC 
(24 I 32 kolumny druku) 

KONTO P.K.O. Nr. 80-82 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA 
WARSZAWA 
NOWY ŚWIAT 35 

. T E L E F. O N 6 6 6 - .29; 

P RE N UM E R AT A Zgóry za kwartał zł. 6 
za pół roku zł. 12; za rok 
zł. 24. Miesięcznie zł. 2. 
Numer pojedyńczy 1 . zł. 
Dla członków zwyczaJnych 
Z wiqzku prenumerata ob
niżona do zł . 20- 10-5-1. 75 

CENY ·oGŁOSZEŃ Milimetr za tekstem 60 gr. 
Cała strona 300 zł.; 1

/ 2-

150 zł. 1/ 4-75 zł. 1/ 8-40 zł. 
Przed tekstem 50% drożej. 
Za zastrzeżone miejsca do· 
płaca się 25%. Agentom nie 
wolno pobierać zaliczek. 



POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI 

DZIAŁ ORGANIZACYJNY 

ADRESY I SKŁAD INSTANCYJ 

ORGANIZACYJNYCH. 

NACZELNA RADA ŁOWIECKA. 
Warszawa, Nowy $wiat 35. 

Prezes: 
Sosnkowski Kazimierz, generał broni - Warsza

wa, Frascati 2. 
Wiceprezes i: 
Fabrycy Kazimierz, gen. dyw. - Lwów, Romano-

wicza 11. 
Komierowski Tomasz - Przepałkowo , Komierowo. 
Potocki hr. Maurycy - Jabłonna k/Warszawy. 
Skulski Leopold, inż. - Warszawa, Sandomier-

ska 5. 
Pr ez e s i O d dział ó w: 
Białostockiego Stetkiewicz Olgierd, prok. 

S. O. - Białystok, $więtojańska 22. 
Kieleckiego - Wielopolski mrgr. Zygmunt -

Chroberz. 
Lubelskiego - Koźmian Jan - Bystrzejowice, 

Wierzchowiska. 
Łódzkiego - Krauze Józef - Łódź, Senator

ska 4. 
Mało.polskiego - Bielski hr. Juljusz - Droho

bycz, Rychcice. 
Poleskiego - Radziwiłł ks. Karol - Stolin, Mań

kiewicze. 
Pomorskiego - Komierowski Tomasz - Przepał

kowo, Komierowo. 
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śląskiego - Rowiński Antoni, inż. - Knurów. 
Warszawsldet!o - Gędziorowski Bohdan - War

szawa, Hoża 41. 
Wio:lkooolskiego - . Chłapowski . Konstanty -

-Kwilcz, Mościejewo. 
Wileńskiego (p . o. Prezesa) - Łuczyński Wincen-

tv, adw. - Wilno, Mickiewicza 21. 
Wołyńskiego - Potocki hr. Roman - Deraźne. 

C z ł o n k o w i e R a dy: 
Czartoryski ks. Olgierd - Krotoszyn, Baszków. 
G::l. „r.z-.rńc:ki Wrtlenty, sędzia S. O. - Warszawa, 

Kredytowa 18. 
Gievsz+or Józef, prof. S. G. H. - Warszawa, Dan

tyszka 3. 
KamjPński Kazimierz - Warszawa, Sułkowskie

go 2. 
Kno+h,.,. H~„nian. inż . - Wrtrszawa. Pim;a XI-ón 11. 
Kościałkowski Zyndram Marjan, minister - War

szawa, Dłuąa 38/40 
Lardemer Adam, dr. praw - Kraków, Mikołaj

ska 5. 
Łu.kowir.z Jan, dr. med. - Chojnice, Marszałka 

Piłsudskiego 41. 
Pawlikowski Michał - Tor11 ń, Mickiewicza 23/25. 
Pierożvński Józef, in7. - Wierzbnik. Marcule. 
Regulski Janusz - Warszawa. Al. Przyiaciół 8. 
Skrzynek Józef - Warsz~wa, Miedzirtna 4-a. 
Sosonko Henryk, inż. - Warszawa, Frascati 2. 
s„or.zvński T::i.deusz, inż. - Lwów T„„~r.k::i. 3. 
Sliwiński Andrzej - Warszawa, Wiejska 14, 
świderski Kazimierz - Warszawa, Walecz-

nych 18. 
KOMITF.T WYKONAWCZY. 

Warszawa, N owy świat 35. 
Prz-ew o dni c z ą cy: 
Gieysztor Józef, prof. S. G. H. - Warszawa. Dan

tyszka 3. 
Referent. spr a w łowieckich: 
Garczvński W::i.lenty, sędzia S. O. - Warszawa. 

Kredytowa 18. 
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sekret ar z: 
świderski Kazimierz - Warszawa, Walecznych 18. 
Skarbnik: 
Kamieński Kazimierz Warszawa, Sułkowskie-

go 2. 
Członko wie: 
Gędziorowski Bohdan Warszawa, Hoża 41, 
Knothe Herman, inż. - Warszawa, Piusa XI-~o 11. 
Regulski Janusz - W::i.rszawa, Al. Przyjaciół 8. 
Skrzypek Józef - W::i.rszawa, Miedziana 4-a. 
Śliwiński Andrzej - Warszawa, Wiejska 14 

BIURO ZWIĄZKU: 
Warszawa, Nowy Świat 35. 

Sekretarz Zwiazku: 
Bokiewicz Jerzv - Warszawa, Pierackiego 1. 
Sekret al" z Red a kc i i „Łowca Polskie~o": 
Zabiełło Władysław - Warszawa, Nowogrodz

ka 48. 
Kas ie r ka: 
Quand~owa Helena - Gołąbki k/Warszawy, Le· 

śna 10 
S e k r e t a 1· j a t, A d m i n i s t r a c j a, 

Buchalterja: 
Chołodz1ńska JaniM - Warszawa, Warecka 11. 
Kuczvński Ja.n - Warc: 7 :iwa, Żerań~lrn 6. 
Mackiewicz S~efan - WaTc:zawa, ChPłmska 16. 
Strzeszewski Ludwik - Warszawa, Witebska 5. 
Biura Związku (telefon 6 66-15l oraz RPdRkdi 
i Admin.istracii •. Łowca P0Jskief!o11 (telefon 6 66-29) 
czynne są codzien11.ie w f!odzinach od 9-ei do 15-ej 

i od 17-ej do 19-ej, w soboty - do 15-ej. 

KOMISJA REWIZYJNA: 
Członko wie: 
Fabjan Antoni, inż.-'W'.arszawa, Nowogrodzka 37. 
Grymiński Ignacy, lek, wet. -.. Warszawa, Jero-

zolimska 79. 
Kowalski Zbigniew - Warszawa, Walecznych 18. 
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Z as tęp cy: 
· Gdowski Andrzej - Warszawa, Berezyńska 3. 
$cigalski Jerzy - Warszawa, 6-go Sierpnia 25. 

SĄD LOWIECKI. .. 
Warszawa, Nowy $wiat 35. 

Pr ze w od n i czą cy: . 
Skulski Leopold, inż. - Warszawa, Sandomier-

ska 5. · 
Członkowie: 
Buckiewicz Antoni, płk. pil, - Warszawa, Okól

nik 5-a. 
Dylewski Jerzy - Warszawa XIX, Okęcie-Zału

ski. 
Garczyński Walenty, sędzia S. O. - Warszawa, 

Kredytowa 18. 
Kamiński Tadeusz, płk. - Warszawa, Fortecz

na 2. 
Lardemer Adam, dr. praw - Kraków, Mikołaj

ska 5. 
Sosonko Henryk, inż. - Warszawa, Frascati 2. 
Szarecki Bolesław, płk. dr. - Warszawa, Fras

cati 2. 
Tyszkiewicz hr. Benedykt - Wołożyn, Pierszaje. 
Wize Krzysztof, dr. - Nekla, Dzierznica. 

KAPITUŁA ODZNACZEŃ LOWIECKICH. 
Warszawa, Nowy $wiat 35. 

Pr ze w od n i czą cy: 
Fabrycy Kazimierz, gen. dyw. - Lwów, Romano-

wicza 11. 
Członkowie: 
Bielski hr. Juljusz - · Drohobycz, Rychcice. 
Czartoryski ks. Olgierd - Krotoszyn, Baszków. 
Garczyński Walenty, sędzia S, O. - Warszawa, 

Kredytowa 18. 
Gędziorowski Bohdan - Warszawa, Hoża 41. 
Krauze Józef - Łódź, Senatorska 4. -
Łukowicz . Jan, dr. med. - Chojnice, Marszałka 
Piłsudskiego 41. 
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Radziwiłł ks. Karol - StoHn, Mańkiewicze. 
Starzeński hr. Adam - Chrzanów, Kościelec. 
Świderski Kazimierz-. Warszawa, Walecznych 18 

REDAKCJA „I.OWCA POLSKIEGO". 
Red aktor: 
Garczvński Walenty, sędzia . S. O. - Warszawa, 

Kredytowa 18. 
Sekretarz Redakcji: 
Zabiełło Władysław - Warszawa, Nowogrodz

ka 48. 
Członkowie Komitetu 

R e d a k c y j n e g o: 
Czampe Karol - Warszawa, Twarda 59. 
Dylewski Jerzy - Warszawa XIX, Okęcie-Załuski 
Garczyński Walenty, sędzia S. O. - Warszawa, 

Kredytowa 18. · 
Gędziorowski Bohdan - Warszawa, Hoża 41. 
Gieysztor Józef, prof. S. G. H. -:- Warszawa, Dan

tyczka 3 
Grymiński fgnacy, lek. wet. - Warszawa, Al. Je

rozolimska 79. 
J1:tnta Połczyński Władysław - Rąbczyn, Red

goszcz. 
Knothe Herman, inż. -- Warszawa, Piusa XI-go 11. 
~obylański Józef Władysław - Warszawa, Gór
nośląska 16. 

Leski Stanisław - Radzyń Podlaski, Kąkolew
nica. 

Mniszek Tchorznicki Mieczysław - Łuck, Dy
rekcja Lasów Państwowych. 

Niezabitowski Edward, prof. U. P. - Poznań, Po
dolska 4, 

Ossendowski Ferdynand Antoni - Warszawa, 
Zgoda 8. 

Potocki hr. Maurycy - Jabłonna p/Warszawą. 
Prus Wiśniewski Stanisław - Warszawa, Rako

wiecka 59-a. 
Przychodźko Bazyli, adw. - Warszawa, Krynicz

na 1. 
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Rzewuski hr. Adam - Warszawa, Mokotow~ka 7. 
Skrzypek Józef - Warszawa, Miedziana 4-a 
świderski Kazimierz - Warszawa, Walecznych 18. 
Wodzicki hr. Kazimierz, prof. S. G. G. W. - -

Warszawa, Rakowiecka 8. 
Zabiełło Władysław :...:_ Warszawa, Nowogrodz

ka 48. 
Zaborowski Stanisław, dr. med . ...:__ Warszawa, 
Hoża 64. 

Żabiński .fan, dr. - Warszawa, Ratuszowa 3. 

KOMISJE I SEKCJE ZWIĄZKOWE. 

Komitet Funduszu Budowy Domu~ 1.owieckiego. 
Pr z e w o d n i cz ą cy: 
Knothe Herman, inż. 
Cz ł o n k o w i e: 
Fabrycy Kazimierz, gen. dyw. 
Skrzypek Józef. · 
Sosonko Henryk, inż. 

Komitet Pokazów Trofeów Łowieckich. 
Pr z ew o dni czą cy: 
Fabrycy Kazimierz, gen. dyw. 
Cz ł o n k o wie: 
Knothe Herman, inż . 
Sosonko Henryk, l.nż. 
Skrzypek Józef. 
Śliwiński Andrzej. 

Komisja Gfówna Strzelectwa Myśliwskiego. 
P r z e w o d n i c z ą c y: 
ReguJ<;ki Janusz. 
Z as tęp ca: . 
Gędziórowski Bohdan. 
Sekretarz·: 
Nałęcz Sławomir. 
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Komisja Konsultacyjna do spraw polowań dla my• 
śliwych zagranicznych. 

Knothe Herman, inż. 
Potocki hr. Maurycy. 
Zabiełło Władysław. 

Komisja Muzealna. 
Pl' z ew o dni czą cy: 
Knothe Herman, inż. 
Cz łon k o wie: 
Sosonko Henryk, inż. 
Sliwiński Andrzej. 

Komisja Nowelizacyjna Prawa Łowieckiego. 
Pr z e w o dni c z ą cy: 
Garczyński Walenty, sędzia S. O. 
Cz ł o n k o wie: 
Knothe Herman, inż. 
Sliwiński Andrzej. 

Komisja Propagandowa. 
Pr z ew o dni c z ą cy: 
Skrzypek Józef. 
Z as tęp ca: 
Hoppe Stanisław. 
Cz ł o n k o w i e: 

·Garczy1iski Walenty, sędzia S. O. 
Kamieński Kazimierz. 
Krzywoc;zewski Stefan. 
Prus Wiśniewski Stanisław. 
Sliwiński Tadeusz, inż. 
Zabiełło ·Władysław. 
Sekret ar z: 
Lindemann Włodzimierz, inż. 

Sekcja Ochrony Bobra. 
P r z e w o dni czą cy: 
Gieysztor Józef, prof. 
Członkowie: 
Oddział Sekcji przy Wileńskiej Oddziałowej 

Radzie Łowieckiej. 



Przedstawiciele Wojewódzkich Rad Łowieckich: 
Białostockiej 
Poleskiej 
Wołyńskiej. 

Sekcja Ochrony i Hodowli Jelenia. 
P l' z ew od n i cz ą cy: 
Sliwiński Tadeusz, inż. 
Cz ł o n ko wie: 
Przedstawiciele Naczelnej Rady ŁoWieckiej. 
Przedstawiciele Wojewódzkich Rad ł...owieckich: 

Białostockiej 
Lubelskiej 
Małopolskiej 
Pomorskiej 
W ars za wskiej 
Wielkopolskiej 
Wołyńskiej. 

Sekcja Ochrony i Hodowli Łosia. 
P r z ew o dni cz ą cy: 
Gieysztor Józef, prof. 
Cz ł o n ko wie: 
Przedstawiciele Naczelnej Radv ŁowieckiE:j. 
P..rzeastawiciele Wojewódzkich- Rad Łowieckich: 

Białostockiej 
Poleskiej 
Wileńskiej 
Wołyńskiej. 

Przedstawiciele Dyrekcji Naczelnej Lasów 
Państwowych 

Przedstd ·Niciele PSLilstwowej Rady Ochrony 
Przyrody. 

Sekcja Ochrony Niedźwiedzia. 
Pr z ew o dni cz ą cy: 
Gieysztor Józef, prof. 
Człon k ()wie: 
Przedstawi"ciele Naczelnej Rady Łowieckiej. 
Oddział Sekcji przy Małopolsl<iej Oddziil-łowej 

Radzie Łowieckiej. 
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Przedstawiciele Woiewódzkich Rad Łowieckich: 
Poleskiej 
Wileńskiej 
Wołyńskiej. 

Przedstawiciele Dyrekcji Naczelnej L::tsą_w 
Państwowych 

Przedstawiciele Państwowej Racty Ochrony 
Przyrody. 

Sekcja Ochrony Pardwy. 
Pr ze w od n i czą cy: 
Gieysztor Józef, prof. 
Członko wie: 
Oddział Sekcji przy Wileńskiej Oddziałowej 

Radzie Łowieckiej. 

O D D Z I A Ł B I A Ł O S T O C K I. 

Białostocka Wojewódzka Rada Łowiecka. 
Białystok, Urząd Wojewódzki. 
Prezes: 
Stetkiewicz Olgierd, prok. S. O. - Białystok, 

świętojańska 22. 
W i c e p r e z e s i: 
Komietowski Konstanty, inż. - Kolno, Korze

niste. 
Krogulski Władysław - Białystok, Dąbrowskie

go 26. 
Sekret ar z: 
Szczotkowski Bronisław - Białystok, świętojań-

ska 18 
Skarbnik: 
Salmonowicz Stefan - Białystok, W oj skowa 4. 
Członko wie Rady: 
Adamowicz Bronisław, płk. - Grodno, Komenda 

Miasta. 
Bohdanowski Zygmunt, mjr. - Wołkowysk. 
lglikowski Ignacy, inż. - Ostrołęka, Nadleśnic

two. 
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Janikowski, nadl. - Czarna Wieś, Katrynka. 
Januszkiewicz Żelisław, star. - Bielsk Podlaski. 
Kawelin Mikołaj - Białystok, Rafałówka. 
Niedźwiedzki Michał, ppłk. s. s. - Grodno, Litwi-

nowicza 5. , 
Podhorski Zygmunt, gen. - Suwałki. 
Komisja Rewizyjna: 
Cz ł o n k o wie: 
Łazuk Stanisław, adw. - Białystok, Kościelna 5. 
Rakowski Tadeusz - Zabłudów, Tylwica. 
Sobociński Piotr - Sokółka. 
Z as tęp cy: 
Jaworski Stanisław - Bielsk Podlaski. 
Manteuffel Józef - Zabłudów. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Związku: 
Komierowski Konstanty, inż. - Kolno, Korzeni

ste. 
Szczotkowski Bronisław - Białystok, świętojari-

ska 18. 
Sąd Łowiecki. 
Pr ze w od n i czą cy: 
Ostruszka Józef, prezes S. O. - Białystok. 
Członkowie: 
Krogulski Władysław - Białystok, Dąbrowskie

go 26. 
Sułocki Stanisław, inż. - Białystok, świętojań-

ska 15. 

POWIAT AUGUSTóW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Niemirycz Czesław - Augustów. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Gutkowski Marjan - Sopoćkinie, Józefowo. 
Olszewski Ludomir - Bargłów, Solistówka. 
Członko wie Ra.dy: 
:Biedrzycki Stefan - Augustów, Rajgrodzka. 
Czaykowski Henryk - Augustów, Wydział Po-

wiatowy. 
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Jagłowski Józef - Augustow, Kolnica. _ . . 
Jasiński Zygmunt - Augustów, Sąd Grodzki. 
Łucejko Adam - Augustów, Lipowiec. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Jasiński Zygmunt - Augustów, Sąd Grodzki. 
Niemirycz Czesław - Augustów. 

POW'IAT BIAL YSTOK. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Sułocki Stanisław, inż. - Białystok, świętoja11· 

ska 15. 
Pod ł o w cz o wie: 
Babiński Józef, inż. - Białystok, Spokojna . 7. 
Kawelin Mikołaj - Białystok, Rafałówka. 
Krzyżanowski Kazimierz, inż. - Białystok, Mo„ 

nopolowa 4. 
Łazuk Stanisław, adw. - Białystok, Kościelna 5. 
Mystkowski Bogusław - Białystok, Kozłowa 3. 
Rakowski Tadeusz - Zabłudów, Tylwica. 
Ramm Eugenjusz - Michaiłowo ; Hieronimowo. 
Cz ł o n k o w i e R a dy: 
Fabian Zygmunt - Białystok, Nowowarszaw

ska 39. 
Manteuffel Józef - Zabłudów. 
Szafranowski Zygmunt - Białystok, _Dąbrowskie-

go 26. _ 
Szulc Gustaw - Białystok, Mickiewicza 31. 
Szymski Józef - Białystok, Sosnowa 88. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Szulc Gustaw - Białystok, Mickiewicza 31. 

POWIAT BIELSK PODLASKI. 
Powiatowa Rada Łowiecka .. 
Łowczy: 
Messing Henryk - Milejczyce 1 Bystra. 
Pod ł o w cz o wie: 
Brii.hl Jan - Topczewo. 
Ciecierski Tadeusz - Siemiatycze, Ostrożany. 
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Cartkiewicz Stanisław - Boćki, Adrijanki. 
, Jaworski Stanisław - Bielsk Podlaski, Wydział 

Powiatowy. 
Kobyliński Tadeusz - Siemiatycze, Altein. 
Kossowski Eugenjusz - Bielsk Podlaski. 

. Nestorowicz Stamsław ·- Narew. 
Russel S teian - Mielnik, Mętna. 
Szulc Piotr - Gregorowce, Pawlinowo. 
Tamsen Aleksy - Ciechanowiec. 
Wierzbicki Zygmunt - Brańsk, Rudka. 
C zł o n k o w i e Rady: 
Doubrawski Maksymiljan, insp. - Białowieża, Dy

rekcia Lasów Państwowych. 
Januszkiewicz Żelisław, star. - Bielsk Podlaski. 
świderski Aleksander - Bielsk Podlaski, Nad

leśnictwo Hałady. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Januszkiewicz Żelisław, star. - Bielsk Podlaski. 

POWIAT GRODNO. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy:_ 
Niedźwiedzki Michał, ppłk. s. s. - Grodno, Li'

twinowicza 5. 
Pod ł o w cz o wie: 
Adamowfcz Bronisław, płk. - Grodno, Komenda 

Miasta„ . -
Ciechański.' k'aż·imierz, inż. - Grodno, Starostwo 

Powiatowe.' ' · 
Eynarowicz Stanisław - Grodno, Ostrówek: 
Fludziński Miec·zysław - Indura, Rohacze. 
Jamrot Wacław, inż. ,,___ Jeziory, Zadwbie. 
Kietliński Wacław - Mosty, Fabryka Dykt. 
Kossakowski hr. Stanisław - Brzostowica Wielka. 
Lindner Emil - Krymki. 
Minoszyc Witalis - Skidel, Czerlonka. 
Ostromęcki Bronisław - Grodno, Starostwo PoJ 

wiatowe. 
Szlranc Feliksi dr. -· Skidel, Le.gjonowa. _ 

338 



Trusewicz Alfred, di-. - bruskieniki, Św. Jakóha. 
Trusow Aleksander. 
Zalutyński Bohdan - Gudziewicze, Duchowlany. 
Członkowie Rady. 
Ciechański Kazimierz, inż. - Grodno, Starostwo 

Powiatowe. 
Chróścicki Tadeusz - Krymki. 
Radzikowski, mjr. - Grodno, 29 P. A. P. 
Walicki Jan - Grodno, Państwowa Fabryka Wy-_ 

robów Tytoniowych. · 
Wróblewicz Stefan - Grodno, 76 P. P. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie W ojewcJ"dzkie. 
Monkielewicz Stanisław, mjr. - Grodno, 29 P.A.P. 
Walicki Jan - Grodn , Państwowa Fabryka Wy-

robów Tytoniowych. 

POWIAT ŁOMżA. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Komierowski Konstanty, inż. - Kolno, Korzeni-

ste, 
P o d ł o w c zowie: 
Kulczyński Kazimierz Łomża. 
Lissowski Tadeusz, mjr. - Czerwony Bór, Ko-

ffi(:..'lda Obozu. 
Lizarski Tadeusz - Czerwony Bór. 
Machalica Jerzy - Łomża, Kisielnica. 
Maciejewski Zdzisław - Łotnża, Bank Polski. 
Matuszewski Jan - Łomża. 
Sadowski Stanisław - Łomża, Szpital Powia- · 

towy. 
Szumski Kazimierz - Łomża. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Blum Rajmund. 
Dzieduszycki hr. Aleksander Zambrów, Pory-

te-Jabłoń. 
Kojecki Wilhelm. 
Pieńkowski Ta.deusz - Łomża, Krzewo; : 
Wierzbi(.!ki Michał - . Łomża, Boguszyce. 
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he1eeai na W a1ne Zgromadzenie Wojewódzkie· 
Dzieduszycki hr. Michał - Zambrów, Poryte

Jabłoń. 

POWIAT OSTROŁĘKA~ 

Powiatowa Rada Łowiecka 
Lowczy 
Iglikowski Ignacy, inż. - Ostrołęka, Nadleśnictw ,) . 
Podłowczowie 
Andlauer Jerzy · - Gr.o dz isk. 
Fila Błażej - Kadzidło, Nadleśnictwo. 
Glinka Stanisław - Ostrdłęka, Szczawin. 
Mantey Hugo - Ostrołęka. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie 
Iglikowski,,,!i_nacy, inż. - Ostrołęka, Nadle~~ict~? · 

• • , t ' ·, _,- • :::~~ '.~~ ~1r!~. ,,j 
POWIAT OSTRóW MAZOWIECKA 

Powiatowa Rada Łowiecka 
Łowczy 
Białęski Henryk, inż. - Ostrów Mazowiecka, Nad-

leśnictwo. 
Podłowczowie . 
Chadajewski Kazimierz - Poręba, Slepy. 
Gajowski Władysław, kpt. - Ostrów Maziowiecka, 
Szkoła Podchorążych Piechoty. 

Gromada Józef - Nur, Zaszków. 
Jachimowicz Roman - Ostrów Mazowiecka, Ka-

linowo. . 
Jarosiński Marjan - Długosiodło. 
Klepacki Konstanty - Czyżew. 
Kozakiewicz Józef - Brok nad Bugiem. . 
Leśniewski Jerzy - Małkinia. 
Matuszewski Leopold, dr. - Ostrów Mazowiecka, 

Jagiellońska. . -
Millet Jerzy, dr. - Poręba, Przyjmy, 
Sankowski Jan ~ Czyżew, Grabiak. 
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Sienkiewicz Edward - Zaręby Kościelne. 
śladkowski Władysław, inż. Długosiodło, . Wi-

śniewo. 

Członkowie Rady 
Gajowski Władysław, kpt. - Ostrów MazowieGkat 

Szkoła Podchorąży.eh Piechoty, · · . 
Parzchowski Bronisław · - Ostrów Mazowiecka, 

3-g<:> Maja. . . 
Rytel Eugenjusz, dr. - Ostrów Maz9wiecka, Szpi

tal Powiatowy. 
świderski Józef - Ostrów Mazowiecka, ul. Jagiel-

lońska. ' " ~ 

Delegaci na Walne Z~romadzenie Wojewódzkie -
Gaiowski Władysław, kpt. - Ostrów Mazo.wiecka, 

Szkoła Podchor.ążych Piechoty. 
Rytel Eugeniusz, dr. - Ostrów Mazowiecka, Szpi

tal Powiatowy. 

POWIAT SOKóŁKA 

Powiatowa Rada Łowiecka 
Łowczy 
Sobociński Piotr - Sokółka. 
Podłowczowie 
Łappo Felicjan, kpt. - Sokółka. 
Tomaszewski Tadeusz - Bobra Wielka. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie 
Łappo Felicjan, kpt. - Sokółka. 
Sobociński Piotr - Sokółka. 

POWIAT SUWAŁKI 

Powiatowa Rada Łowiecka 
ł. owczy 
Suchodolski Teodor, rtm. - Suwałki, 
Podłowczowie 
Borewicz Janusz - Sejny, Klejwy. 
Bukraba Stanisław, mjr. - Suwałki. 
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POWIAT SZCZUCZYN 
Powiatowa Rada Łowiecka 
ł.owczy 
Traugutt-Tejchman, rtm. - Grajewo, 9 P. S. K. 
Podłowczowie 
Borkiewicz Jerzy, inż. - Grajewo. 
Szeller Tadeusz - Grajewo, Wydział Powiatowy. 
Szymański Zygmunt - Grajewo. 

POWIAT WOŁKOWYSK 

Powiatowa Rada Łowiecka 
ł, owczy 
Bohdanowski Zygmunt, mjr. - Wołkowysk. 
Podłowczowie 
Bychowiec Leon - Lysków, Adamków. 
Głuchowski Lech - · Roś, Ordynacja. 
Kreutzer Adolf - Roś, Ordynacja. 
Kozłowski Wiktor - Porozów, Chrustów. 
Pruszyński Stefan - W erejki, T ereszki. 
Członkowie Rady 
Bielczyński Stanisław-Wołkowysk, Nadleśnictwo. 
Erhardt Mieczysław - Wołkowysk, Kościuszki 74. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie 
Erhardt Mieczysław - Wołkowysk, Kościuszki 74. 
Pruszyński ~tefan - W er ej ki, T ereszki. 

WYSOKIE -MAZOWIECKIE 

Powiatowa Rada Łowiecka 
Łowczy 
Sztyler Bolesław - Wysokie Mazowieckie. 
Podtowczowie 
Czarnocki Leon - Dobki. 
Gawroński Edward - Wysokie Maz-0w., Wilkowo. 
Golle Jerzy - Wysokie Mazowieckie, Michałki. 
Gorczyński Bronisław, dr. - Wysokie Mazowiec-

kie, Sokoły. 
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Grąbczewski Florjan - Wysokie Maz., Chorążyce. 
Gutkowski Jan - Wysokie Mazowieckie. 
Jaruzelski Mieczysław - Wysdkie' Maz., Trzeciny. 
Misiak Konstanty - Wysokie Mazowieckie. 
Ostrowski Mieczysław - Wysokie Mazowieckie. 
Skarżyński .Michat _,,__ Wysokie Mazow , Klukowce. 
Stępczyński Zdzisław - Wysokie Mazo·wieckie, 

Stelmachowo. 

O D DZ I AL K I_E LECKI. 

K\elecka W oiewódzka Rada Łowiecka. 
Kielce, Sienkiewicza 47, Kielecka Izba Rolnicza. 
Prezes 
Wielopolski mrgr. Zygmunt - Chroberz. 
Wiceprezesi 
Steinhagen Aleksander - Myszków. 
Ślaski Ludwik, inż. - Kielce, Sienkiewicza 47. 
S e k r ·e t ar z i S karb n i k 
Kożdoń P., dr. - Kielce, Sienkiewicza 47. 
Członkowie Rady 
Drucki-Lubecki ks. Ksawery - Bałtów. 
Dunin-Markiewicz Jan - Radom, Dyrekcja Lasów 
Państwowych. 

Grodziecki Jerzy - Miechów - Charsznica, Po-
gwizdów. 

Jakubowski Bolesław - Fałków, Podzamcze. 
Karnauchow Walerjan - Kielce, Warszawska 20. 
Potocki hr, Paweł -- l<oniecool, Chrząstów. 
Rarogiewicz Stanisła,,.,. płk.-Sosnowiec, Żytnia 24. 
Różycki Jerzy - Jędrzejów, Opatkowice Murow. 
Siermantowski Antoni - Olkusz. 
Żarnowski Włodzimierz - Radom, pl. 3-go ·Maja 1. 

Komisja Rewizyjna. 
Cz ł o n k o w i e: 
Grabowski Adolf - Kielce, Szeroka 23. 
Katranowski, sędzia - Kielce. 
Laszkiewicz Tomasz - Solec Zdrój, Zborów. 
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Z as tęp cy: 
Grega Adam - Wierzbnik. 
Mrozowski Karol - Radom, 1-go Maja 68. 
Sąd Łowiecki. 
P r z e w o d n i c z ą c y: 
Maka1ewicz Stanisław - Ostrowiec. 
Członko wie: 
Borowski Janusz - Sosnowiec, 
-Karski Andrzej - Sandomierz. 
Kowalski Stanisław - Końskie. 
Majewski Tadeusz - Wierzbnik. 
Zdziechowski Janusz - Miechów, Rzędowice. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Związku: 
Domański Tadeusz - Opoczno, Prymusowa Wola. 
Karpiński Jan, inż. - Końskie Wielkie 
Potocki hr. Paweł - Koniecpol, Chrząstów. 
Rudowski Leon - Sosnowiec. 

POWIAT BĘDZIN 

Powiatowa Rada Łowiecka 
Łowczy 
Rudowski Leon, inż. - Sosnowiec, Pierackiego 4. 
Podłowczowie . 
Frycz Feliks, inż. - Sosnowiec, Sosnowieckie To

warzystwo Kopalń. 
Piotro~ski Władysław - Czeladź, Kopalnia „Sa

turn . 
Przewłocki Tadeusz - Grodziec, Zakłady „Sol

vay". 
Rarogiewicz Stanisław, płk. - Sosnowiec, Żyt

nia 24. 
Rejment Aleksander - Kazimierz, Niemce. 
Szczepański Stanisław, inż. - Dąbrowa Górnicza, 
Gołonóg, Nadleśnictwo. 

Zieleniewski Jan - Sosnowiec, Rudna 6. 
Członkowie Rady 
Karnkowski Władysław, inż - Czeladź, Kópalnia 

„Saturn". 
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Landsberg Augustyn - Dąbrowa Górnicza, Kolo
nja „Nowy Staszic". 

Liwlński Afoksander - Dąbrowa Górnicza, Gó1·-
nicza 1. 

Rudzki Tadeusz, inż. -- Sosnowiec, Kaliska 9. • 
Solak Stanisław, · kpt. -- Będzin, Koszary. 
Delegat na Walne Zgrci:m.adzenie Wojewódzkie 
Cesarz Władysław, kpt. - ·- Będzin. 

POWIAT JĘDRZEJóW 
Powiatowa Rada Łowiecka 
Łowczy 
Janiec Ignacy, inż. - Jędrzejów, Nadleśnictwo. 
Podłowczowie 
Medoń Władysław - Wodzi~~aw, Nadleśnictwo. 
Różycki Jerzy - Jędrzejów, Opatkowice Murow. 
Wiltowski Stefan - Sędziszów, Krzelów, Nadleś-

niictwo. • 
Członkowie Rady 
Kowerski Wojciech - Jędrzejów, Przyłęczek. 
Nowakowski Władysław - Jędrze)ów, Lasków. 
Wielowieyski Jan - Wodzisław, Lubcza. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie 
Janiec Ignacy, inż. - Jędrzejów. 

POWIAT KIELCE 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy 
Bodakiewicz Tadeusz - Kielce, Leonarda 8. 
Podłowczowie 
Dłużewski Władysław - Kielce, Chęcińska 19. 
Grnbowski Adolf - Kielce, Szeroka 23. 
Jankowski Bronisław - Kielce, Śniadeckich 33. 
Karnauchow Walerian - Kielce, Warszawska 20-. 
Członkowie Rady 
Cieśliński Zygmunt, kpt . - Kielce, Chęcińska 2. 
Grabowski Adolf - Kielce, Szeroka 23. 
Katran.owski Andrzej - Kielce, Kolonia Ogród, 

Przelotna 15. 



'· Ma.tysiak Stańisła:w - Kielce, "Równa 15. 
Stefański Zyfimunt - Kielce, Piotrkowska 6. 
Delei1at na ·Walne Zgromadzenie Wojewódzkie 
.Zwoliński Mieczysław, dr. ·- Kielce, Pierackiego 21. 

• ·! : -~ ~ '. . :„ i;_,- - ~ 'ł\.::~ ~- ~..._.._, :. „ ~ ~~:. ~:~~~.j 
POWIAT KOŃSKIE 
Powiatowa Rada

1 

Lowiecka 
Łowczy 
Karpiński Jan, inż. - Końskie, .Tarnowskich. 
Podłowczowie · 
Basiński Józef, inż. - ·Chlewiska, EHbor.. . 
.Jakubowski Bolesław - Fałków. Podzamcze. 
Okorski Jan, łnż. - Skarżysko, Fabrvka Amunicii. 
S7.vbalski Zvgmunt - Koński~~. P_iła, Nadleśni'dwo. 
Woitaszewski Grzegorz, inż. - 'Radoszyce; Nad-

leśnictwo. · 
Członkowie Rad·y • 
Kędzierski Jan - Stęporków, Huta Stęporków. 
Kowalski Stanisław - Szvdłowiec. 
Reklewski LPon - Skarżysko. 
Dele~at na · Walne Zgromad'Zenie Woiewódzkie 
Jakubowski Bolesław - Fałków, Podzamcze. 

POWIAT KOZIENICE 
Powiatowa Rada Łowiecka 
Łowczy 
Tobola Kazimierz - Pionki, Państwowa Wytwór-

nia· Prochu. 
Podłowczowie 
Fabrycy Marjan-Kozienice, Państwowa Stadnina. 
Jagmin Ma.rjan - Grabów StaTy, Ludwików. 
Lipski Ludwik - Puławv, Klikawa. 
Magiera Władysław - Pionki, Państwowa Wy

twórnia Prochu. 
Obutelewicz Tadeusz - Piionki, Państwowa Wy

twórnia Prochu. 
Święcicki Zygmunt - Pionki, -Państwowa Wytwór

nia Prochu. 
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Członkowie Rady 
Chmielewski- Marjan -- Pionki, Państwowa Wy-

twórnia P rocbu. 
Deja Piotr - Jedlnia. 
Markiewicz Jan - Pionki, Nadleśnictwo. 
Wrocławski Józef - Pionki, · Państwowa Wytwór -

nia Prochu 
Zieliński Mieczysław - Pionki, Państwowa Wv 

twórnia Prochu 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Piotrowski Jerzy - Jedlnia, Poświętne 

POWIAT OLKUSZ 

Powiatowa Rada Łowiecka 
Łowczy 
Siermantowski Antoni, mgr - Olkusz, Górnicza J. 
Podłowczowie 
F aryaszewski Stefan, inż. - Pilica. 
Jagodziński Mieczysław, dr. - Wolbrom, Pierac-

kiego 54. 
Małek Paweł, inż. - Olkusz, Nadleśnictwo Żurada . 
Siemiątkowski Juljan - Wolbrom, Poręha Dzierżna 
Skarbek-Borowski Wacław - Skała, Minoga. 
Tymieniecki Bohdan - Zawiercie, Żerkowice. 
Winczewski Zbigniew - Olkusz, Nadleśnictwo. 
Członkowie Rady 
Chodorowski Stanisław - Olkusz. 
Gołębiowski - Edmund - Ojców. 
Podkoński Marjan, inż. - Olkusz, Nadleśnictwo. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie 

. Chodorowski Stanisław - Olkusz. 

POWIAT ·OPATóW 

Powiatowa Rada Łowiecka 
Łowczy 
Rudzki HenTyk - Bogorja, Gorzków. 
Podłowczowie 
Byczkowski Tadeusz - Opatów, Plac Wolności 6. 
Leszczyński Juljan - Mo.dliborzyce, Gołoszyce. 

347 



Makarewicz Stanisław - Ostrowiec1 Aleja 3-go 
Maja. 

Sawicki Aleksander - Opatów1 Bogusławice. 
Szymański Wiktor - Kunów1 Połągiew 
Swiderski Piotr - · Łagów1 Wt:ila Łagowska. 
Targowski Juljusz - Zawichost, Czyżów Szlach. 
Cdonkowie Rady 
Bieliński August - Wojciechowice. 
Bołdok Wacław - Opatów1 Starostwo. 
Ja~niński Andrzej - Opatów1 Zochciin. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Łempicki August - Opatów1 Gierczyce. 

POWIAT OPOCZNO 

Powiatowa Rada Lowiecka 
Łowczy 
Domański Tadeusz - Opoczno, Prymusowa Wola. 
Podłowczowie 
Bąkowski Jerzy - Opoczno1 Kraśnica. 
Chmielewski Tadeusz - Żarnów, Myślibórz. 
Dembiński Henryk - Przysucha. 
Kaizer Kazimierz - Mniszków. 
Koziński Stanisław - Tomaszów Mazowiecki, 

Smardzewice. 
Kułakowski Władysław - Błogie. 
Ubiszowski Stefan - Przysucha1 Skrzyńsko. 
Libiszowski Szczęsny - Opoczno1 Mroczków. 
Obniski Antoni - Opoczno1 Plac Kościuszki. 
Plater hr. Ludwik - Białaczów. 
Rudke Otton - Gielniów1 Rozwady. 
Zienkiewicz Aleksander - Poświętne n/Pilicą, 

Brudzewice. 
Członkowie Rady 
Korzec Franciszek1 kpt. - Opoczno, Piotrkow-

ska· 12. 
Wróblewski Eugenjusz - Opoczno1 Demba. 
Zarzycki Antoni - Opoczno1 Piotrkowska 11. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie 
Bąkowski Jerzy - Opoczno1 Kraśnica. 



l?OWIA! Pl1'JCZóW 

Powiatowa .Rada' Lawiecka 
Łowczy 
Wielopolski mrgr. Zygmunt - Chroberz. 
Podłowczowie 
Ciszewski Stefan - Koszyce, Morsko. 
Jonietz Jan - Pińczów, Michałów. 
Kalkstein Edward - Kazimierza Wielka. 
Klimpel Witold - · Chroberz, Nadleśnictwo Tere-

sów. 
Konarski Ksawery - Skalbmierz, Topole. 
Sulimierski Jerzy - Busko, Skorocice. 
Członkowie Rady 
Frycz Zygmunt - Wiślica, Probołowice. 
Ignasiewicz Stanisław - Pińczów. 
Kuszewski Jan - Kazimierza Wielka. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie 
Krzyżanowski Włodzim~erz - Kazimierza Wielka, 

Cudzynowice. 

POWIAT RADOM. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 

• 1 

Łowczy: . 
Dzierżyński Tadeusz, mjr. - Radom, Dowkontta 2. 
Podłowczowie: 
Boniecki Michał - Potworów. 
Frankiewicz Edward, inż. - Radom, Pierackiego 25. 
Kaliszczak Jer.zy - Radom, Klwaty. 
Kreczmer Stanisław, inż. - Przytyk, Konary . 

. Przyłęcki Tadeusz, adw. - F „dom, Żeromskiego 20. 
Tarnowski Włodzimierz - lh.dzanów, Las Praw

dzie. 
Urbanowkski Witold, adw. ~ Radom, Żeromskie-

go 48. 
C z ł o n k o w i e R ad y: 
Dubiel Leon - Radom, Mickiewicza 8. 
Mrozowski Karol - Radom, 1-go Maja 68. 
Pinno Alfons, inż. - Radom, Plac 3-go -Maja 5. 



Widmański Tadeusz, dr. Radom, Sienkiewi · 
cza 14. 

Zdzitowiecki Stanisław, adw. - Radom, Żerom
skiego 31. 

Delegat na Walne -Zgromadze~e Wojewódzkie: 
Du bi :?l Leon - Radom, Mi,ckiewicza 8. 

POWIAT ZAWIERCIE. 
Powiatowa ·Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Polaski Kazimierz - Myszków. 
Podłowczowie: 
Karczewski Zygmunt - Zawiercie, Apteczna 18. 
Kleidinst Gustaw - Siewierz, Łysa Góra. 
Steinhagen Karol - Myszków. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Fidala Adam - Zawiercie, T. A. Hulczyński. 
Jabłoński Jan - Zawiercie, Piłsudskiego 7. 
Waluga Walenty - Zawiercie, 3-go Maja 31. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Waluga Walenty - Zawiercie, 3-go Maja 31. 

ODDZIAŁ LUBELSKI. 

Lubelska Wojewódzka Rada Łowiecka. 
Lublin, Krakowskie Przedmieście 39. . 
prezes: 
Koźmian Jan - Bystrzejowice, Wierzchowiska. 
Wiceprezes i: 
Stalewski Kazimi~rz - Lublin, Narutowicza 25. 
Tyszkięwicz hr. Władysław - Tarnawatka. 
Sekretarz: , 
Zawadzki Kornel, mjr. - Lublin, Dreszera 4, 
Skarbnik: -
Radliński Leon - Luiblin, Wieniawska 4. 
Członk·owie: 
Dąbrowski Mieczysław, inż. - Lochów. 
Jaźwińskj Zygmunt - Radzyń Podlaski, Borki. 
Krassowski Grzmisław - Sosnowica, Pieszowola. 
Plat~r Zyberk hr. Tadeusz - Konstantynów n/B. 
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Szeptycki hr. Jan Kazimierz - tabunie. 
Tomicki Józef - Lublin, Krakowskie Przedmie· 

ście 41. . 
Tu!5zowski Erazm - Hrubieszów1 Chyżowice. 

Komisja Rewizyjna. 
Cz ł o n k o w i e: 
Gołoński Stanisław - Lublin, -Poniatowskie~o ó. 
Kryński Tadeusz, inż. - Lublin1 Szopena 17. · 
Wolski Władysław - Lublin1 Szopena 5. 
Z as tęp cy: 
Tarnowski Wacław - Lublin, 1-go Maja 8. 
Wdówka Henryk, kpt. - Lublin, Dreszera 14. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Związku: 
Dąbrowski Mieczysław1 inż. - Łochów. 
Radliński Leon - Lublin, Wieniawska 4. 
Stalewski Kazimierz - Lublin, Narutowicza 25. 
Tyszkiewicz hr. Władysław - Tarnawatka. 
Sąd Łowiecki. 
P r z ew o dni cz ą c y: 
Bryła Stanisław, dr. - Lublin1 Spokojna 1. 
Członkowie: · 
Doria Demałowicz Waldemar - Radzyń Podlaski1 

Białka. 
Kęszycki Wacław, adw. - Siedlce, Kilińskiego 24. 
Ochocki Jan, dr.'--- Janów Podlaski. 
Pyzikowski Zbigniew, sędzia - Lublin,· Misjonar· 

ska 6. 
Rozmus Jan, sędzia - Tomaszów Lubelski. . 
Wąsowski Stefan, dr. - Lublin, 3-go Maja 18. 

POWIAT BIŁGORAJ. 
Powiatowa Rada Łowie.cka. 
Łowczy: 
Rytko Jan - Tarnogród. 
Podłowczowie: 
Adamiec Paweł - Łukowa. 
Ciastuła Józef - Biłgoraj, Puszcza -Solska. 
Klawisz Bolesław - Potok Górny. 
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Mickiewicz Mieczydaw - Tarnogród, Wola t'o-
żaniecka. 

Morawski Czesław - Krzeszów. 
Morawski Kazimierz - Obsza. 
Pintal Franciszek - Biłgoraj, Banachy. 
Polichowski Grzegorz, ksiądz - Księżpol. 
Rapa Władysław - Goraj, Radzięcin. 
Rejman Piotr - Biszcza. 
Ruciński Stefan, mgr. - Biłgoraj. 
Skrobiec Aleksander - · Frampol, Kocudza. 
Wojciechowski Stanisław, dr. - Tarnogród. 
Zobczyń i Stefan - Józefów, Hamernia. 

POWIAT BIAŁA PODLASKA 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Plater Zyberk hr. Tadeusz - Konstantynów n/B. 
Pod ł o w cz o wie: 
Kugler Ludwik - Biała Podlaska, Styżyniec. 
Mórawski Stanisław, inż. - Kijowiec. 
Ochocki Jan, dr. - Janów Podlaski. 
Sklenarski Józef, inż. - Biała Pódlaska, Grabarka. 
Wyrostek Gustaw - Biała Podlaska. 
C zł o n k o w i e Rady: 
Czerniak Bolesław - Terespol,#Błotków. 
Franczak Wacław - Janów Podlaski, Bohukały. 
Sikorski Antoni, płk. - Biała Podlaska. 
Widelski Wacław - Piszczac, Chotyłów. 
Zaborowski Juljan - Swory, Kownaty. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Karski Aleksander - Biała Podlaska, Rozkosz. 

POWIAT CHEŁM LUBELSKI. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Starzyński Czesław, inż. - Chełm Lubelski, Stań

ków. 
Ps d ł o w cz o wie: 
Artiuch Mikołaj, kpt. - Chełm Lubelski. 
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Bernaczek ·Franciszek, chor. - Chełm Lubelski. 
Bołtienko Mikołaj - Chełm Lubelski, Czarniec-

kiego 2: 
Czachowski Tadeusz - Re}owiec, Hruszów. 
Dobija Józef, kpt. - Chełm Lubelski. 
Hamerski Stefan - Chełm Lubelski, Pobołowice. 
Jan.szewski Józef - Rejowiec, Pawłów. 
Tittenbrun Stefan - Żmudź, Dryszczów. 
Członko wie Rady: 
Nowakowski Bolesław - Chełm Lubelski, Refor

macka 26. 
Sochacki Władysław, mjr. - Chełm Lubelski, 

7 P. P. Leg. 
Skorupa Aleksander - Chełm Lubelski, Grott-

gera 6. 
W uronowicz Edward - Chełm Lubelski. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Jasiński Lucjan, płk. - Chełm Lubelski, 2 P. A. C. 

POWIAT GARWOLIN. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: . 
Durdełło Zenon, inż. - Garwolin, Miętne. 
Pod ł o w cz o wie: 
Abakanowrcz Konstanty - Maciejowice, Krempa. 
Adamowicz Witold - Miastków, Kamionia. 
Daszewski Adam - Sobienie Jeziory, Siedzów. 
Daszkiewicz -Korybut Antoni - Sobolew, Waler-

ków. 
Domański Bohdan - ielechów. 
E~!gert Jerzy - Sobienie Jeziory, Ostrówek. 
Janicki Stanisław - Ułęż, Ułęż Górny, 
Jeżewski W1adysław - Garwolin, Wola Rębkow-

ska. 
Jobda Władysław - Maciejowice. 
Kozieł Mikołaj - Trojanów, Kozice. 
Królikowski Stanisław, płk. - Garwoliin, 1 P. S. K. 
Milarski Jan - Osieck, Natolin. 
Piesio Antoni - Garwolin. 
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Pióro Stanisław - Wilga, Kępa Celejowska. 
Piekarski Paweł - Parysów, Gózd. 
Przybysz Marjan - Łaskarzew. 
Skalski Mieczysław - Ryki. 
Zaręba Lucjan - Kłoczew, Wola Zadybska. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Adamowicz Witold - Miastków, Kamionka. 
Janicki Stanisław - Ułęż, Ułęż Górny. 
Kozieł Mikołaj - Trojanów, Kozice. 
Piesio Antoni - Garwolin. 
Słuszko-Ciapiński, rtm. - Garwolin 1 P. S. K. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Janicki Stanisław - Ułęż, Ułęż Górn'5'. 

POWIAT HRUBIESZóW, 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Tuszowski Erazm - Hrubieszów, Chyżowice. 
Pod ł o w cz o wie: 
Andrzejewski Oktawjan - Hrubieszów. 
Bogusławski Wojciech - Hrubieszów, Kąty. 
Dobiecki Stanisław - Poturzyn, Radostów. 
Janicki Jan - Hrubieszów. 
Mierzejewski Jan - Mołodiatycze. 
Mikułowski Kazimierz - Raciborowice, Maziar-

nia Strzelecka. 
Rulikowski Kazimierz - Kryłów, Szychowice. 
Suchodolski Jan - Dubienka, Starosiele. 
Świeżawski Eustachy - Krylów, Holubie. 
Weychert Zygmunt - Grabowiec, Szystowice. 
Węgleński Ksawery - Grabowiec, Świdniki. 
Wielowieyski Józef - Hrubieszów, Podhorce. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Mikułowski Kazimierz - Raciborowice, Maziarnia 

Strzelecka. 
Mrówczyński Tadeusz - Kotlice, Koniuchy. 
Niementowski Romuald, płk. - Hrubieszów. 
Weychert Zygmunt - ~rabowiec, Szystowice. 
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Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Weychert Zygmunt - urabowiec, Szystowice. 

POWIAT JANóW LUBELSKI. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Kucharski Marjan, inż. - Gościeradów. 
Pod ł o w cz o wie: 
Gimiewicz Gustaw - Janów Lubelski, Rudka. 
Hotbauer Altred, mjr. - Kraśnik. 
Kiełczewski Wradysław - Zakilków, Łysaków. 
Ka·llcki Kazimierz - Polichna, Struża. 
Łaskarzewski Antoni - Trzydnik, Rzeczyca. 
Radwan Stetan, inż. - Dzierzkowice. 
W0Jc1cki Edmund, inż. - Janów Lubelski. 
Cz ł o n k o w i e R a dy: 
Banaszkiewicz Henryk - Janów Lubelski. 
Rudlicki Jerzy, mż. - Olbięcin. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
RudlJ.cki Jerzy, mż. - O!bięcin. 

POWIAT KRASNYSTAW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Koszar ski Jerzy - Siennica Różana. 
Podłowczowie: 
Michalski Wojciech - Fajsławice, Suchodoły. 
Stokowski Karol - Trawniki, Oleśniki. 
Thonnes Ludwik - Izbica n/W., Ostrzyca. 
Członko wie Rady: 
Kiwerski Gustaw - Żółkiewka, Wierzbica. 
Sa!mcki Antoni - Łopiennik, Nadleśmctwo Kra· 

snystaw. 
Terlikowski Wincenty, kpt. - Krasnystaw. 
Delegat na Walne Zgromad,zenie Wojewódzkie: 
Koszarski Jerzy - S1ennica Różana. · 

POWIAT LUBARTóW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: · 
Chromiński Władysław - Lubartów, Pałecznica. 
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Podłowczowie: 
Dybczyński Kazimierz - Lubartów. 
Niedzielski Tadeusz1 dr. - Łęczna. 
Tyrankiewicz Zygmunt - Niemce. 
Walencik Aleksander - Lubartów. 
Zamoyski hr. Aleksander - Kamionka1 Kozłówka. 
Żółtowski hr. Jerzy - Firlej, Lasy Lubartowskie. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Arciszewski Lech - Lubartów, Brzostówka. 
Niedźwiński Stanisław, ksiądz - Lubartów. 
Tokarski Leon, inż. - Lubartów, Stary Tartak. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Łoś hr. Stanisław - Niemce. 

MIASTO LUBLIN. 
Grodzka Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Wolski Władysław - Lublin, Chopina 5. 
Pod ł o w cz o wie: 
Ćwiertnia Józef, kpt. - Lubliin1 Skłodowskiej 5. 
Kawiak Feliks - Lublin, 1-go Maja 40. 
Kryński Tadeusz, inż. - Lublin, Chopina 17. 
Piotrowski Zygmunt, ktp. - Lublin1 Fabryczna 20. 
Radliński Leon - Lublin1 Wieniawska 4. 
Tarnowski Wacław - Lublin1 1-go Maja 8. 
Wąsowski Stefan1 dr. - Lublin1 3-go Maja 18. 
Członkowie Rady: 
Chludziński Stanisław, inż.-Lublin, 1-go Maja 57. 
Czerwiński Czesław, dr. - Lublin, Kapucyńska 3. 
Fijałkowski Tadeusz - LubHn, Spokojna 6. 
Kociubiński Wacław - Lublin, Krochmalna 13. 
Zawadzki Kornel1 mir. - Lublin, Dreszera 4. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Bryła Stanisław1 dr. - Lublin1 Spokojna 1. 

POWIAT LUBLIN. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Scipio del Campo hr. Włodzimierz - Pfaski 

k/Lublina, Brzezice. 
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Podłowczowie: 
Drecki Kazimierz - Milejów, Krzesimów. 
Karasiński Apolinary - Krzczonów, Olszanka. 
Kowalczewski Jan - Zemborzyce. 
Krzeszowski Wiktor - Chodel. 
Vsicki Bolesław - Krzczonów. 
Malicki Michał - Sadurki, Miłocin. 
Mazurkiewicz Mieczysław - Niedrzwica. 
Nowakowski Jan - Bełżyce, Babin„ 
Płużański Zygmunt - Jastków, Tomaszowice. 
Rojowski Stanisław - Łuszczów, Swoboda. 
Rzewuski Stanisław - Lubliin, Wola Sławińska. 
Szczepański Mieczysław - Piaski k/Lublina, 

Struża. 
Wiśliński Antoni - Piaski k/Lublina. 
Włocki Tarłeusz - Piotrowice 1'- ILublina, By cha wki;. 
Woydatt Mieczysław, dr. - Milejów. 
Zakrzeński Stefan - Bychawa, Gałęzów. 
Członko wie Rady: 
Chęciński Franciszek - Lublin I. Wólka. 
Dańkowski Józef, dr. - Lublin, Wieniawska 12. 
Hincz Czesław - Jabłonna Lubelska, Tuszów. 
Sontag Jan - Głusk, Skrzynice. 
Stecki Stanisław, i.nż. - Milejów, Łańcu„hów. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Stecki Stanisław, inż. - Milejów, Łańcuchów. 

POWIAT ŁUKóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Andrzejewski Witold, rtm. - Łuków, 25 P. Uł. 
P o d ł o w c z o· w i e: 
Chwalibóg Tadeusz, inż. - Żelechów, Mysłów. 
Szenejko Tadeusz, inż. - tuków, Kryńszczak. 
Zawa.dzki Jerzy - Łuków, Ryżki. 

POWIAT PUŁAWY. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Lewicki Stefan, dr. - Puławy, Instytut N. G. W. 
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Podłowczowie: 
Heininger Z-.•ńmunt - Żvrzyn, W')Ja Osiń~k-a. 
K11.11cP.Wt"z Władysł:>w . kot. - P11ławy. D71ałki. 
P:iłecki . Bnhrl11n - W:lków n/W . SzczPkarków. 
PrzP.ó'::iHń„ld Jan - OnnlP. Lttb<>lc:k-: 0 . .T::i.n:szowice. 
~7,P.vbal A<hm . m:r. - ·DP.blin, r, W. O. L. 
~+. P.hl'lach Feliks - K„z:mierz ·Dolny. 
Członko w i~ Rady: 
Ko,..h::i.nowski Bolesław - Kazimierz Dolny, Bo· 

cho+nica. 
M:~halPwski ~i„f::in. inż. - P11ławv. N::irtl'-'śnict"wo. 
~,.,h,... 0nho„n Wł;:idvsław - Onole Lubelskie. 
~7.•1.lbnr~ki K,,.7.:m:<>r~ --- P1.1ł::iwv. 
'rr·•c:'T.l„owc:k: ~·::i11h:l-„w - <:l,nrlr.>1 rr ,.,..,„„„~.„P.. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Malarski Henryk, dr. - Puławy, Instytut N. G. W. 

POWIAT RADZYŃ PODLASKI. 
Powłatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Do·:;:i Dernałowicz Waldemar - Radzyń Podlaski, 

Białka. 
pod ł o w cz o w i(>: 
Czetwertyński ks . Włorlzimierz - Wohvń, Kopina .. 
Dambski Czesław - Miedzvrze~. Przvłuki. 
Jafw1ński Zv~munt - Radzyń Podlaski, Borki. 
Kozłowski Stanisław, mir. - Międzvrzec Podlaski. 
Szaniawski Jerzy - Komarówka, Przegaliny. 
Trzebiński Jan - Kąkolewnica. 
Zamoyski hr. August - Jabłoń. 
Żółtowśki hr. Andrzej - Radzyń Podlaski, Mila-

nów. 
Cz ł o n k o w i e Ra d y: 
Kn7.łowc:ki Stanisław. mir. - Międzvrzec Podlaski. 
Pałko Bronisław - Komarówka, Żelizna. 
Szaniawski Jerzy - Komarówka, Przegaliny. 
Z11movski hr August - Jabłoń. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Oś.niałowski Stanisław - Radzyń Podlaski, Zabi· 

ków. 
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POWIAT SIEDLCE. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
p. o. Szczygielski Juljan - Siedlce, Floriańska 12. 
Pod ł o w cz o wie : 
Antoniak Antoni - Siedlce, Prusa 6. 
Grunwald Józef - Siedlce, KilińskieJ!o 21. 
~?: ~zvt!ielsk1 .Tulian - SiP.dlce, Flo,-iańsk::1. 12. 
Wierzejski. Michał - Siedlce, Asłanowicza 8, 
W innicki Stan1sław - Łosice, Toporów. 
Członko wie Rady: 
J ędrzychowski Fa li ks, · płk. - Siedlce. 
Nowicki Stanisław, mjr. - Siedlce, '.ł-lfo Maja 3/5. 
Pohoski Kazimierz, inż . - Siedlce, Kilińskie!!o 12. 
Stolarczyk Paweł - Siedlce, Piłsurlskiego 59. 
Dele~aci Y'a Walne Zóromadzenie Wojewódzkie~ 
Kęszycki Wacław - Siedlce, Kilińskiego 24. 
Rackman Edward - Platerowo, Falatycze. 

POWIAT SOKOŁóW PODLASKI 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o' w czy: 
Tyborowski Adam, fo~. - Jabłonna Lacka, Łużki. 
Po cl ł o w cz o wie: 
Dytel Władysław - Kosów Lacki. · 
Gewartowski Marjan - Sokołów Podlaski, Kry-

niczki. 
Kucharek Stefan - Korczew. 
Nowak Bogusław - Sokołów Podlaski. 
Rosiński Tadeusz - Repki, Szkopy. 
Staniszewski Marjan - Sokołów Podlaski. 
Zbysław Kazimierz - Sterdyń. -
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Dereń Jan - Sokołów Podlaski. 
Malewicz Zbigniew - Sokołów Podlaski, Przeź

dziatka. 
Strus Stefan - Repki, lgnacpQl, 
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POWIAT TOMASZóW LUBELSKI. 

Pow;atowa Rada Łowiecka. 
Ł owe zy: 
Rozmus Jan, sędzia - Tomaszów Lubelski. 
Pod ł o w cz o wie: 
Janusz Konstanty - Poturzyn. 
Kiciński Bohdal! - Telatyn. Stara Wieś. 
Kierski .Jan - Komarów, Wożuczvn. 
Lipczyński Grzegorz - Krynice, Kryniczki. 
M3.<:1anka Władysław - Majdan Górny, Rudka 

Wołoska. · 
Niezabitowski Mieczysław - Tarnawatka, Wie-

przów. " 
Paluszyński Radosław - Jarczów, Chodywańce. 
Pietkiewicz Mikołaj - Susiec. 
Rulikowski Antoni - Kotlice. 
Starowieyski Stanisław - Łaszczów. 
W'1źnicki Marcin - Tomaszów Lubelski, Kunki. 
Wróblewski Karol - Tyszowce. 
Członko wie Rady: 
Cybulski Stefan. dr . .__ Tomaszów Lubelski. 
Tvszkiewicz hr. Władysław - Tarnawatka. 
Witkowski Edward - Tomaszów Lubelski. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Minor Jan - Tomaszów Lubelski. 
Tyszkiewicz hr. Władysław - Tarnawatka. 

POWIAT WĘGRóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Popiel Kazimierz - Węgrów, Turna. 
Pod ł o w cz o wie: 
Buczacki Selim Romuald - Węgrów, Ruchna. 
Cieśla Ksawery - Węgrów; Starawieś. 
Czaplicki Adolf - Węgrów. 
Dąbrowski Mieczysław, inż. - Łochów. 
Jaworski Janusz, inż . . - Sadowne, Kołoqziąż. 
Krystek Ignacy - Grębków, Sucha. 
Kucharek Kazimierz . - Stoczek, Miednik. 
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Członkowie Rady: 
Dziewulski Władysław - Weórów, Krypy. 
Solecki Wawrzyniec, inż. - Wę~rów, Ruchna. 
z;T"'S~r Witolrł . inż. - Węórów. p,..,..,:~1own 
Delegat. na Walne Zgromadze~;e Wojewódzkie: 
Buczacki Selim Romuald Węgrów, Ruchna. 

POWIAT WŁODAWA. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o w cz v: 
Kalicki Antoni, mgr. - Parczew; Kościelna 56. 
Pod ł o w cz o wie: 
Gustman Bolesław, inż. - Uścimów. 
Janicki Piotr - Dębowa Kłoda, Uhnin. 
Krassowski Grzmisław - Sosnowica, Pieszowola. 
Pankowski Teofil - Tyśmiertica. 
Podhorski Zygmunt, inż. - Wisznice, Horodyszcze. 
Szczucki Michał - Ostrów Lubelski. 

POWIAT ZAMOść. 
Powiatowa Rada ł„owiecka. 
Łowczy: · 
Niedziałkowski Edward - Zamość. 
Pod ł o w cz o wie: 
Grosman Franciszek - Zamość, Horyszów. 
Kostecki Stanisław, inż. - Zwierzyniec n/Wisłą. 
Łoś hr. Adam - Potoczek, Adamów. 
Mucha Zygmunt, m'.r. - Zamość. 
Ruciński Czesław - Radecznica, Zaporze. 
Rudzki Jan - Skierbieszów, Hajowniki. 
Starak Stanisław - Zamość. 
Urbanowicz Luc jan - Łabu'nie. 
Wróblewski Bolesław - Stary Zamość. 
Zamoyski hr. Jan - Szczebrzeszyn, Klemensów. 
C z ł o n k o w i e Rady: 
Kietliński Tomasz - Zwierzyniec. 
Łoś hr. Adam - Potoczek, Szewnia. 
Stefanek Ignacy - Zamość. 

361 , 



Szeliski Witold. kpt. - Zamość.-
Zelaźnicki Czesław - Zamość, Stabrów. 
Delegat na Walne ZJtromadzenie Wojewódzkie: 
Otto Władysław .- Zwierzynie-i;:, Kosobudy. 

O D D Z I A Ł Ł ó D Z K I. 

Łódzka Woiewpdzka Rada Łowiecka. 
Łódź, Nawrot 2. 

Pre że s: 
K„a.uze Józef Wacław -- Łódź, Senatorska 4. 
Wiceprezes: . 
Wend"rff Stefan, wicewoi. - Łódź, Urząd Woje-

wódzki. 
Sekret ar z: 
Romanowski Adam - Ł6dź, Wólczańska 140. 
Skarbnik: 
Miiller Oskar - Łódź, Brzeźna 6. 
Członko wie: 
Dindorf-Ankowicz Franciszek, gen. - Łódź, Dow. 

10 Dyw. Piechoty. 
Ender Karol - Łódź, Kośc.iuszki 33. 
Maltzan bar. Henryk ...:___ . Piątek, Goślub. 
Siemieński Wacław - Brzeźnica k/Radomska, Du-

bidze. 
Komisja Rewizyjna. 
Członko wie: 
Gross Oskar, inż. - Łódź, Narutowicza 107. 
Jaroszyński Stanisław - Łódź, Łąkowa 10. 
Osika Stefan, mjr. - Łódź, Anstadta 5. 
Z as tęp cy: 
Rybołowicz Witold - Łódź, Piramowic'za 15. 
Sawick.i Witold ....,....... Łódź, Kościuszki 87. 
Dele~aci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Rudolf Ludwik - Sieradz, Leśnictwo Woźniki. 
Siemieński Hieronim -- Silniczka, Silnfoa. 
Wendorff Stefan, wicewoj. - Lódź, Urząd Woje„ 

wódzki. · , , 
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POWIAT -BRZEZINY.. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Pietraszewski Tadeusz-:- Rogów, Kołacin. 
podłowczy: 
Lubowiecki Antoni - Ujazd, Małcz. 

POWIAT ŁASK: 

P.owratowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Morawski Jerzy - Pabjanice, LegjÓnów 65-a. 
Pod ł o w cz o wie: 
Chwist Dvoskor - Pabjanice, shz poczt. 8. 
Czi;iikowski Zygmunt - Łask. .Widaw<:ka 32. 
Da'browski Kazimierz - Pabianic:e, Rydzyny. 
K~kczyński Marceli - Zduńśka Wola, $wierzyny. 
S~hneider Jan - Łask, Karszew. · 
Walicki Jan - Zelów, Przecztiie. 
C zł o n k o w i e Rady: 
Pietrzykowski Stanisław. 
Westerski Stefan - PabianiCe, Le<fionów 59. 
Zcr::i.~acz Stan·:daw - Łask. Narut"wicza 17. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Woiew6dzkie-: 
Orłowski Aleksander - Pabianice, Pułaskiego 8. 

POWIAT ŁĘCZYCA. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
to w czy: 
Żakowski Wiesław - Grabów, Łubno. 
P-odłowczowie: 
Anister Remigiusz- - Ozorków, Al. Piłsudskiego 4. 
Kamiński Zygmunt - Łęczyca, Janków. 
Klimaszewski Zygmunt - Piątek, Piiaski. 
Nowopolski Tadeusz - Witonia, Ględ·zi.anówek. 
Werner Józef - Łęczyca, Skotniki. · 
Członko wie Rady: 
Roztocki bar. Aleksander - Ozorków, Sokolniki. 
Szczurowski Jan ._;,,_ Lęczyca, Siedlew. 
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Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Roztocki bar. Aleksander - Ozorków, Sokolniki. 

MIASTO LóDż. 
Grodzka Rada Łowiecka. 
Łowczy: . 
Jellinek .Józef, wicewoj . -Łódź, 6-go Sierpnia 70-a. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Adam Bronisław - Łódź, Radwańska 19. 
Fiszer Zdzisław, kpt. - Łódź, 1-go Maja 62. 
Frey Wiktor - Łódź, Siedlecka 4. 
Miiiler Arno -"- Łódź, Sienkiewicza 61. 
C zł o n k o w i e R a d y: 
Drzewiński Konstanty - Łódź, Kilińskiego 96-a. 
Fiszer Karol - Łódź, Główna 35. 
Michalski Zygmunt - Łódź, Legjonów 65. 

_Miller Juijan - Łódź, Orla 23. 
Sawicki Bolesław - Trębacka 3. 
Szarkowski Franciszek - Bednarska 26. 
Syska Czesław, - Zgierz, Limanowskiego 60. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Rol iński Ignacy - Łódź, Śródmiejska 57. 
Scholer Arnold - Łódź, Grand-Hotel. 

POWIAT ŁóDż. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Pod ł o w cz o wie: 
Hausman Ludwik - Ruda-Pabjanicka, 3-20 Maja 39. 
Steinert Adolf - Łódź, ·Wólczańska 199. 
Strohbach Eugenjusz - Zgierz, Dąbrowskiego 35. 
Walkowski Janusz - Łódź, Piotrowska 100. 
Zuchowicz Stefan - Aleksandrów, Błoto . 

POWIAT ·PIOTRKóW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łow. czy! -
Ksyk Feliks --:- Bełchatów1 Dobiecin. 
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P o d ł o w c z o w i e: 
Chomicki Albin - Bełchatów. 
Cieszkowski Zygmunt - Wolbórz, Gole~.ze. 
Komorowski Tadeusz, kpt. - Piotrków Trybunal-

ski, Legjonów 15. 
Lejczyk Feliks, inż. - Sulejów, Nadleśnictwo Lu

bień. 
Szadkowski Włodzimierz - Grabica, Dziewuliny. 
Turobojski Władysław - Gorzkowice, Szczuko

cice. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Lewkowicz Stanisław, dr. - Piotrków Tr'ybunal

ski, Piłsudskiego 67. 
Marciekiewicz Józef, płk. - Piotrków Trybunal-

ski, Legjonów 18. 
Marciniec Antoni - Grabica. 
Delegat na Walne Zgrcmadzenie Wojewódzkie. 
Krzyżanowski Krzesław, mjr. - Piotrków Trybu· 

nalski, Krakowska 12. 

POWIAT RADOMSKO. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Siemieński Hieronim - Silniczka, Silnica. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Belina Tadeusz - Brzeźnica, Strzelce Wielkie. 
Bombiński Ludwik - Przedbórz, Bakowa Góra. 
Janowski Edward - Gorzkowice, Kotków. 
Janson Juljan - Dobroszyce, Woźniki. 
Ostrowski Michał - Koniecpol, Radoszewnica. 
Roksela Juljan - Żytno, Silnica. 
$więcicki Mieczysław - Radomsko, Smotryczów. 
Zalewski Józef, komendant pow, P. P. - Radom-

sko, Pow. Kom. P. P. 
Członkowie Rady: 
Dębski Tomasz - Radomsko, Reymonta 15. 
Grabowski Włodzimierz - Aurelów, Witkowice. 
Krynke Władysław - Radomsko, Zdania. 
Zielonka Ksawery - Radomsko, Narutowicza 9. 
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Deiegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
S1e~1eński Wacław .- Brzeźnica, Dub1dze. 

POWIAT SIERADZ •. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Rudolf Ludwik - Sieradz, Leśnictwo W ośniki. · 
Pod ł o w cz o wie: 
KrzyżanoW"ski Henryk - Warta, Małków. 
Makulski Ludwik - Szadek, Leśnictwo, 
Pachowicz Jan - Sieradz, AL P. O. W. 36. 
Pawłowski Franciszek-Zduńska Wola, Rynek 25, 
Twardowski Jan - Zygry, Chodaki. 
Członko wie Rady: 
Kozłowski Antoni - Zduńska Wola, Pomorska 13. 
N1eniewski Ludwik - Sędzice. 
Wagner Juljan - Warta. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Steciuk Mikołaj - Zduńska Wola, Nadleśnictwo 

Szadek. 

POWIAT WIELUŃ. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Karśnicki Antoni - Siemkowice, Łukomierz. 
Pod ł o w cz o wie: 
Daszkiewicz Rajmund - Wieluń, Kopydłów, 
Rojewski, Leonard - Sokolniki. 
Wykowski Szymon, komendant pow. P. P. - Wie-
. luń. Powiat. Komenda P. P .. 

Zaida Mieczysław - Wieluń, Cukrownia. 
Cz ł o n k o w i e R ad y: 
Kotarbiński Janusz - Wieluń, Cukrownia. 
Krzyżanowski Stanisław - Praszka, Wierzbie. 
Krzyżanowski Władysław, wicestarosta - Wie-

luń, Starostwo, 
Kuczamer Roman -- Wieluń, Rudzka 3. _ 
Wyrzykowski Alfred, inż. Rudniki, Nadleśnic-

two. 
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Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Kuczame-r Roman - Wieluń, Rudzka 3. 

ODDZIAŁ MAŁOPOLSKL 

MAŁOPOLSKIE TOWARZYSTWO ŁOWIECKIE. 

Małopolska Oddziałowa Rada Łowiecka. 
Lwów, Ossolińskich 11. 

Obszar działania województwa: krakowskie, lwow-
skie, stanisławowskie i tarnopolskie. 

Prezes: 
Bielski hr. Juljusz - Lwow, Kopernika 42. 
Wiceprezes i: 
Lubomirski ks. Andrzej - Przewprsk. 
Sroczyński Tadeusz, inż. - Lwów, Turecka 3. 
Tyszkiewicz hr. Stanisław, dr. - Lelechówka. 
Sekretarz: _ 
Orski Stanisław Wiktor - Lwów, Och.ronek 9-a. 
Skarbnik: 
Piechowski Stanisław, dr. - Lwów, Stryjska 18. 
Czł'onkowie Rady: 
Gronziewicz Zygmunt - Lwów, Tomickiego 12. 
Krzeczunowicz Leon - Jaryczów Nowy. 
Kuryłowicz Juljusz, dr. - Lwów, Jagiellońska 1. 
Obmiński Ksawery, dr. - Lwów, Sapiehy 5. 
Puchalski WłodzimieTz, - Lwów, Nabielaka 49. 
Rosienkiewicz Jerzy, dr. - Lwów, Kościuszki 14. 
Sołowij Adam, prof. dr. - Lwów, Romanowicza 3, 
Welczer Bronisław, inż. - Lwów, Wałowa 11-a. 
Zaleski hr. Aleksander - Lwów, Kopernika 4. 
Ziembicki Witołd, prof. dr. - Lwów, Bielowskie
- go 6. 
Z as tęp cy: 
Godyń Zygmunt - Lwów, Nabielaka 22. 
Gieorge·on Władysław - Lwów, Kętrzyńskiego 25. 
Gołuchowski hr. Jan -I Janów Lwowski. 
Jarosz Roman, dr. - Truskawiec. 
Smolka Kazimieu - Lwów, Sykstuska 50. 
Wa2ner Mikołaj - Lwów, Plac Marjacki 4. 
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Komisja Rewizyjna. 
Członko wie: 
Kokoszyński Zdzisław - Lwów, Gołąba 8. 
Pieńczykowski Stanisław - Lwów, Wiasna Strze-

cha 3. 
Skrzypek Leon Teodor - Lwów, Halicka 4. 
Z as tęp cy: 
Sander Zbigniew, inż. - Lwów, Nabielaka 43. 
Wagner Mikołaj - Lwów, Plac Marjacki 4. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Związku: 
Sroczyński Tadeusz, inż. - Lwów, Turecka 3. 
Tyszkiewicz hr. Stanisław, dr. - Lelechówka. 
Sąd Łowiecki. 
Członko wie: 
Burzyński Stanisław, inż - Stanisławów, Słowac

kiego 16. 
Dzieduszycki hr, Włodzimierz - Zarzecze k/Ja-

rosławia. 

Gołuchowski hr. Wojciech - Janów Lwowski. 
Gronziewicz Zygmunt - Lwów, Tomickie~o 12. 
Maryański Walery, gen. inż. - Płuhów1 Ryków, 
Pawlik Roman-Rawa Ruska, Wólka Mazow ecka. 
Pieńczykowski Stanisław - Lwów, Własna Strze-

cha J. 
Przybyłowski Kazimierz - Potok Złoty k/Bucza-

cza, Uniż. 
Sander Alfred, dr. - Lwów, Nabielaka 43. 
Sołowij Adam, prof. dr. - Lwów, Romanowicza 3. 
Obmiński Ksawery, dr. - Lwów, Sapiehy 5. 
Trzcieniecki Janusz, dr. - Stryj, Legionów 20. 
Prezes Oddziału Krakowskiego M. T. Ł. i Łowczy 

na województwo krakowskie: 
Lardemer Adam, dr. - Kraków, Mikołajska 5. 
Łowczy na województwo stanisławowskie: 
Burzyński Stanisław, inż. - Stanisławów, Słowac

kiego 16. 
Łowczy na województwo tarnopolskie: 
Maryański Walery, gen. inż. - Płuhów, Ryków. 
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Redaktor ulowcau: 
Ziembicki Witołd, prof. dr. - "Lwów, Bielow

skiego 6. 

WOJEWóDŻTWO KR AK o w·s KIE~ 
POWIAT BIAŁA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Machniewicz Adam, inż. - Biała, Piłsudskiego S. r o d ł o w c z o w i e! 
Slusarczyk Jan - Bestwina. 
Zajączek Edward, burm.-Kęty. 

POWIAT BOCHNIA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
.Michałowski Witołd - Bochnia. 
P o d ł o w c z o wie: · 
Byszewski Wacław - Gorlice, Lipinki. 
Dyndowicz Bolesław, inż. - N .epołomice. 
Jaroński Ludwik, ksiądz - Bochnia. 
Pawłowski JCIJ} - W.lśnic:z. 
Sękowski Stefan - Nieprześnia. 

POWIAT BRZESKO. 
Powiat wa Rada Low~ecka. 
Łowczy: 
GOI-z-Okocimski bar. Antorii - Okoc'.ni. 
P o d ł o w cz o wie: 
Dunikowsk1 Stefan - Stróże, k.'Zakliczyna. 
Gutowski Stefan - Sżczurowa. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Baltaziński J ózel - Brze8ko, Jasień. 
w ·.ns ::;h Marian, dr. - BrzŁ.skct. 
W vkowski Tadus~, ~nż. - Zakliczyn, 
Domosławice. · 
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Zwoliński Kazimierz, inż. - Radłów. 
Delegat na Walne Z.gromadzenie Oddziałowe. 
Wykowski Tadeusz, inż. Zakliczyn, 
Domosławice. 

POWIAT CHRZANóW. 
Powiało.wa Rada Łowk:cka. 
Łowczy: 
Musiał Karol, inż. - Siersza. 
P od ł o w c z o wie: 
Krzysztoforski Stefan - Chrza.nów. 
Kurdowski Stefan - Białka k,'Krzeszowic. 
Ruppik Jerzy, inż. - Babice k/Alwerni, Mętków. 

fOWIAT DĄBROWA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Sozański Stanisław, dr. - Dąbrowa. 
P o d ł o w c z o w i·e: 
Konopka bar. Stanisław - Szczucin. 
Stojowski Jordan Feliks - Otfinów, Dyjament. 
$miałowski Tadeusz - Słupic k/Dąbrowy. 
C zł o n ko w ie Rady: 
Bzowski Tytus - Gęboszów, Borusowa. 
Kisielewski Adolf - Dąbrowa. 
Sozański Władysław - Dąbrowa. 

POWIAT DĘBICA. 

Powiatowa Rada Łewiecka. 
Łowczy: 
Balko Roman - Pębica, Lato.szyn. 
Pod ł o w cz o wie: 
Kemmer Henryk, inż. - Dębica. 
Kwaśniewski Adam, inż. - Drabiny. 

POWIAT GORLICE. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: _ 
Kowalski Adam, inż. - Glinik Marjampolsk-i. 
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P o d ł o w c ·zowie: 
Byszewski Wacław - Gorlice, Lipfńki. 
Rylski Scibor Marjan - ·Gorlice, Szalowa. 
Stemulak Józef - Glinik Marjampolski. 
Członkowie Rady: 
Długosz Tadeusz - Gorlice, Siary. • 
Grunwald Karol - Uście Ruskie. 
Kuczała Adam - Gorlice. 
Mika Tadeusz, inż. - Zagórzany. 
Stieber Karol, inż. - Gorlice. 
Szebesta Józef - Libu&za. 

POWIAT JASŁO. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Pawłowski Zbigniew - Brzostek, Klecie. 
P o d ł o w c z o wie: 
Balicki Marjan - Jasło . 
Gorayski Adam - Mederówka, Szebnie. 
Kolb Otto, inż. - Tarnowiec. 
Lityński Michał - Cieklin. 
Madejewski Ludwik - Jasło. 
Romer hr. ·W:ilhelm - Kcłaczyce, Bieździerza . 
I .~ -, 

POWIAT KRAKóW. '-·-'--'-

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Woll Marjan - Kraków, Łobzowska 25. 
P o d ł o w c z o wie: 
Blaschczekowitz F erdyn<ind - Balice. 
Chmurski Władysław, inż. · - Kraków, Smoleń-

skiego 19. 
Gsodam Fryderyk - Wieliczka. 
Kucharski Marceli - Kraków, św. Wawrzyńca 5, 
Walter Mieczysław - Trąbki, Biskupice. 
Wawreczka Wofciech - Kocmyrzów. 
Cz ł o n k o w ie Rady: 
Korolewicz Bolesław, dr. - Kraków, Biskupia 4. 
Olbrycht Jan, prof. dr . ...:- -Kraków, Łobzowska. 

371 



Radziwiłł ks. '.Hieronim - Balice. 
Regiec Stanisław, inż. - Kraków, Filipa 5. 
Wnęk .W'ładysław, dr. - Kraków, Słowackiego. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
orbrycht Jan, prof. dr. - Kraków, Łobzowska. 

POWIAT LIMANOWA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Mehlem Aleksander - Niedźwiedź, Poręba 

Wielka. 
Podłowczowie: 
Madeyski TadeusŻ - Mszana Dolna . 
Mamak Adam - Lima.nowa. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Michałowski Zygmunt - Limanowa, Leskowa. 
Prokl Marjan, inż. - Limanowa, Tymbark. 
Romer hr. Aleksander -- Jodłownik. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddzia.łowe. 
Romer hr. Aleksander - Jodłownik. 

POWIAT MI~LEC. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Szaszkiewicz Antoni - Rzemień. 
Pod ł o w cz o wie: 
Marmola Kaz'.mierz - Padew - Przykop. 
Oborski hr. Andrzej - Mielec. 

POWIAT NOWY SĄCZ. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o yv czy: 
Stadnicki hr. Adam - Nawojowa. 
P o d ł o w c zowie: 
Dąbrowski Jerzy - Łososina Dolna. 
Kmietowicz Kazimierz, dr. - Krynica, 
Wężyk Juljan, inż. ~ Nowy Sąc.z. 
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Cz ł o n k o w i e R a dy: 
De Laveaux Adam - Korzenne. 
Kondolewicz Władysław - Nowy Sącz. 
Nowakowski Stanisław, mgr. - Nowy Sącz. 

POWIAT NOWY TARG. 
Powiatowa Kada Łowiecka. 
Łowczy: 
Malicki Tadeusz - Za~opane, Gubałówka. 
P o d ł o w c z o wie: 
Bersk{ Włodz:mierz - Tylmanowa. _ 
Marchlewski Marceli, inż. - Zakopane, Bukowina. 
Cz ł o n k o w ie Rady: 
Kita Władysław - 'Nowy Targ. 
Woroniecki Korybut ks. Adam - Szczawnica. 
Delegat na Walrie Zf!romadzenie Oddziałowe. 
Malicki Tadeusz - Zakopane, Gubałówka. 

POWIAT TARNóW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy. 
Hiille Karol, inż, - Mościce. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Nowak W:itołd, inż. - Ciężkowice, Kąśna Dolna. 
Pauer Jan, inż. - Tarnów, Gumniska. 
Pawłowski Robert - Tarnów. 
Żaba Fnnciszek; inż. - Tarnf.w, Zbylitowska 

Góra. 
Cz ł o n k o w i e Rady: 
Czerwińsk;. Wikto!', inż. - Żabno, Niedomice. 
Markowski Bończa Jan, inż. - Żabno, Niedomice. 
Sanguszko ks. Roman - Tarnów, Gumniska. 
Svska Mieczysław - Tarnów. 
Wowkonowicz Romuald, foż. - Mościce. 

POWIAT WADOWICE. 
Powiatowa. Rada Łowiecka. 
,Łowczy: 
Gostkowski bar. Aleksander - Wadowice, 

Tomice. 
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P o d ł o w c z o w i e! 
Gisman Edward, inż. - Maków Podhalański. 
Przychocki bar. Jan - Leńcze k.'Kahvarji 

Zebrzydowskiej. 
Sc:halhr- Marjan, mgr. - Załnr. 
S,..,łtys ik .To:r.ef, dr. - W„<łowice. 
Weżyk M;chał, inż. - Wielkie Drogi k/Skawiny. 

Paszkówka. 

POWIAT ŻYWIEC • 
.Powiatowa Rada Lowiecka. 
Ł o wcŻy: 
Habsburg arcks. Karol Olbracht - Żywiec. 
P o d ł o w cz o wie: 
Friedel Albert, inż. - Jeleśnia, Sqpotnia Mała. 
Gebauer Antoni - Żywiec. 
Kępinski Władysław - Żywiec, Moszczanica. 
Pastuszyński Franciszek, inż. - Żywiec. 
Pragłowski Józef, dr. - Sucha . 

. WOJEWóDZTWO LWOWSKIE. 

POWIAT BóBRKA. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Lubomirski ks. Eugenjusz - Chodorów. 
Po d ł o w cz o wie: 
Ki.elski Stanisław, inż. - Bóbrka. Romanów. 
Mycielski hr. Ludwik ~ Borvnicze. 
Szeptycki hr. Jan, dr. - Wybranówka, 
t Dziewiętniki. . 
Zamoyski hr. Franciszek, inż. Bartniki 

k/Chodorowa. 
Członkowie Radr 
Agoosowicz Bronisław, inż. Sokołó~ka 

k.'Bóbrki, Pietniczany. 
Galiński Bronisław - Stare Sioło. 
Jarzembski Wiesław, i.nż. - Chodorów, 
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Krzakowski Kazimierz, insp. - Brzozdo.wce, 
Hraszki. 

Zaremba Janusz, inż. - Borynicze. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Galiński Bronisław - Stare Sioło. 

POWIAT BRZOZóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka, 
Łowc.zy: 
Tomkiewicz Antoni - Brzozów. 
P o d ł o w c z o wie: 
Konarski Bolesław, inż. - Brzozów. 
Smorągiewicz Adam, inż. - Grabownica 

Starzeńska. 
Then Wiktor - Dydnia, Końskie. 
Członkowie Rady: 
Lic Zygmunt - Brzozów. 
Niewolkiewicz Emil - Brzozów, 
Piątkiewicz Stanisław, dr. - Brzozów. 
Potocki hr. Ignacy - Izdebki. 
Delegat na. Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Potocki hr. Ignacy - Izdebki. 

POWIAT DOBROMIL. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Żurowski Adam - Niwe Miasto k/Przemyśla. · 
P o d ł o w c z o wie: 
Korwin Maciej - W ojtkowa, Jureczkowa. 
Wittenberski Aureli - Nówosiółki Dyd., 

Huwniki. 
Wrzak Roman, inż. - Starzawa k.'Chyrowa. 
Członkowie Rady: 
Ausobski Józef, dr. - Chyrów. 
Beck Augustyn - Nowosiółki Dyd., Huwniki. 
Chrz Jan - Dobromił. 
Eminowicz Juljusz, inż. - Dobromił, Michowa. 
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Delegat na Walne Zgromadzenie Oddzh1łowe. 
Wittenbersl,d · Aureli - Nowosiółki Dyd.1 

Huwniki. 

POWIAT DROHOBYCZ. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o w cz v: 
Relski hr. Adam - Drohobycz, Rychcice. 
P o d ł o w cz o wie: 
Jarosz Aleksander, inż. - Truskawiec, Pomiarki. 
Kleja Stanisfaw, inż. - Drohobycz, 
Ruczka Aleksander, dr. - Pocl.buż. 
Cz ł o n ko w ie Ra dy: 
Jakubowicz Jakób, inż. - Drohobycz. 
Jarosz Roman, dr. -- Truskawiec. 
Mogilnicki Antoni, inż. - Stebnik, Dob:rohostów. 
Skrzat Feliks, inż. - Drohobycz, Śniatynka. 
Teodorowicz Teodor - Borysła.w. 

POWIAT GRóDEK JAGIELLOŃSKI. 

Powiatowa Rada · LowŁecka. 
Łowczy: 
Tyszkiewicz hr. Stanisław, dr, Lelechówka. 
Po d ł o w cz o wie: 
Dobiecki Józef, inż. - Lelechówka.· 
Gołuchowski hr. Jan - Janów Lwowski. 
Hatt Hubert - Rodotycze. 
Hołda Ignacy - Gródek Jagielloński. 
Jackowski Kazimierz - Lubień W'.ielki, Lubień 
Mały. 

Sfanek Jan - Wiszenka. 
Zawidowski Jerzy - Gródek J agielloiiski, 

Zawidowice. 
C z fon ko wie Ra dy: 
Stamirowt.ki Jerzy - Gródek Jagielloński. 
Zieliński Mieeizysław, inż. - Domażyr, Jamelna. 
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POWIAT JAROSŁAW. 

Powiatowa Rada Łowfocka. 
Łowczy: 
Mycielski hr. Franciszek - Prucfinik, Wębierka. 
P o d ł o w cz o wie: 
Gajewski Tadeusz, inż. - Nowa Grobla, 

Korzenica. 
Kisielewski Zygmunt - Radymno, Skołoszów. 
Małkowcki Tadeusz, inż .-Sieniawa k/Jarosławia . 
Pragłowski Jan - Radymno, Moszczany. 
Członkowie Rady; 
Górski Tadeusz, dr. -- Bystrowice, Roźwienica. 
Kn:yształowicz Kazimierz - Jarosław, Surochów. 
Kucharski Tadeusz - Jarosław. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Pragłowski Jan - Radymno, Moszczany. 

POWIAT JAWORóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: ' 
Szeptycki hr. Leon - Przyłbice . 
Po d ł o w cz o wie: 
Balazs Sander - Jaworów, Porudno. 
Dreyer Emil - Jaworów. 
Janicki Kazimierz - Krakowiec, Sarny. 
Myczkowski Tadeusz - Stubno, Hruszowice. 
Zawidowski Edward - Starzyska. 

POWIAT KOLBUSZOWA. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Tyszkiewicz hr. Jerzy - Kolbuszowa, Werynia. 
P o d ł o w cz o wie: 
Dudek Franciszek - Sokołów Młp., Turza. 
Wę~łowski Stanisław, inż. - Kolbuszowa.' 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Gałuszka Edward - Kolbuszowa. 
Hippman Andrzej - Niwiska, Trześn. 
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Ja dach Piotr - Kolbuszowa, W erynia. 
Opid Adolf - Ostrowy, Pateraki, 

POWIAT KROSNO. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczv: 
Lewicki Zygmunt, dr. - Krosno. 
P o d ł o w c z o wie: 
Gorayski Adam - Moderówka, Szebnie. 
Kwaśniewski Stanisław - Krosno, Odrzykoń. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
D'Eberhardt Maksymilian - Krosno. 
Domski Jan - Polanka. 
Graff Stanis.ław - Łączki Jag. 
Lorenc Antoni, dr. - Krosno. 

POWIAT LESKO. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Krasicki hr. August - Lesko. 
P o d ł o w cz o wie: 
Butscher Rudolf - Cisna, Wetlina. 
Prek Lucjan - Cisna, Kalnica. · 
Strach Józef, inż. - Ustrzyki Dolne, Berehy. 
Członkowie Rady: 
Klag Romuald - Ustrzyki Dolne. 
Zakliczyński Aleksander - Lesko. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Krasicki hr. August - Lesko. 

POWIAT LUBACZóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Wattman ba.r. Hugo - Ruda Różaniecka. 
Po d ł o w cz o wie: 
Avenarius Zdzisław - Cieszanów, Miemstów. 
Friser Henryk, dr . . - Lubaczów; 
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C 7. łon k-n wie Ra et v: 
R-.ion::Jd Boles•"w - c;eszanów 
P:H1P„ J ... n - Lubac7ńw. ' 
01„.;"'ki. s~anisław - Ruda Różaniecka. 
Si:ukart „Tan - Lubac;.ów. 
ToryoJ111r.k1. Tadeusz - Oeśzanf>w. 
Z::i.rzvcki Je„7.V - c:es::r.anów, Cbotvluhfe. 
Dr-lP.~at na Walne Ząr„madzenie Oddziałowe. 
Stukart Jan - Lubaczów. 

POWIAT LWóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
ł, owczy! 
M~d"!vski. Jan (jn) - Pustom~·ty k/Lwowa, 

LPśniowice. 
Podłowc7.owie: 
D11.~~7.o.w.;;ki Bronisław - Barszczowice, 

Pikułowire. 
lc::7.kowski Stefan. dl:". - BrzuC'howice, Rrildtno. 
J:i.śkiP.wicz Stanisław, mgr. - Lwów, Głęboka 19. 
Obmiński Ksawery, dr. - Lwów. S::iniehy 5. 
Stoiowski Jerzy - Lwów, La<::7ki Murowane. 
Z<i.leski hr. Roman - Lwów, Batorego 48. · 
C7.łonkowie Rady. · 
Jakubr.zyński Marian, inż. - Lwów, Nabielah 42. 
Kwaśniewski Bolesław, dr. - Lwów, Sw. Jacka 3. 
Lon~champs Stanislaw, mgr. - Lwów, 

Kown-ierska 1. 
R"'rński Zenon - Krasów, Podciemne. 
Wacek Rudolf - Lwów, Obertyńska 6. 

POWIAT ŁAŃCUT. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Krawczyński ·W'iesław, inż. - Łańcut, Dąbrówki. 

P o d ł o w c z o w i e: 
Nowiń<::ki Marian, dr. - Tryńcza k/Przeworska. 
Stanslicki Edward - Lańcut. · 
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Wiech Kazimierz, inż. - Leżajsk. 
Zwoliński Stanisław - Grodzisko, Zmysłówka. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Midowicz Adam, dr. ;..._ Łańcut . 
Stoszko Miec·zysław - Łańcut. 

POWIAT MOśCISKA. 

Powiatowa Rada Łowiecl<a. 
Łowczy: 
Ulm Aleksander - Sądowa Wisznia. 
P o d ł o w cz o wie: 
Rozwadowski Bartłomiej - Stubno, Nowostany. 
Rupp Gustaw - Sądowa Wisznia, Wołostków. 
Yunga Adam - Trzcieniec. 
Zalasiński Jan - - Bolanowice, Tomanowice. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
FiHpowicz Tadeusz - Dołhomościska. 
Mars Krzysztof, inż. - Sądowa Wisznia. 
Paygert Włodzimierz - Sądowa Wisznia. 

POWIAT NISKO. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Koźmian Andrzej, inż. Bojanów k/Niska, 

Nowostany. 
P o d ł o·w c z o w i e: 
Komorowski Stanisław - Bojanów k 1Niska. 
Łopacki Stanisław - Ulanów n,'S., Glinianka. 

POWIAT PRZEMYśL. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Lubomirski ks, Jerzy - Rozwadów, 
P o d ł o w cz o w i e: 
Bocheński Emanuel - Krzywcza n IS. 
Dębicki Marjan, inż, - Krasiczyn, Rokszyce. 
Klimecki Tadeusz, płk. - Przemyśl. 
Potocki hr. Henryk - Medyka. 
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R.ozwac1owski Włac1ysław, ppłk. , rtyp1. - Prze· 
myśl, Kilińskiego 8. 

C zł o n ko w i e Rady: 
Kawiński Rudolf - Przemyśl, Słowackiego 79a. 
Krasicki hr. Ksawery - Bachórzec. 
Zaczek Jan, dr. - Przemyśl, Mickiewicza 11. 
Zajączkowski Tadeusz - Żurawica, Bolestraszyce. 
Uelegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Kawiński Rudolf - Prz.emyśl, Słowackiego 79a. 

POWIAT PRZEWORSK. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
to w czy: 
Lubomirski ks. Andrzej - Przeworsk. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Nowiński Marjan, dr. - Tryńcza k/Przeworska. 
Wolski Zdzisław - Z<i.rzecze k/Jarosławia, 

Siennów. 
Zwoliński Stanisław - Grodzisko, Zmysłówka. 
~złonkowie Rady: 
Kuźniarski Stanisław - Przeworsk. 
Skalisz Juljusz - Przewor~k. 
Delegat na Walne ZJ!romadzenie Oddziałowe. 
Wolski Zdzisław - Zarzecze k/Jarosławia. 

Siennów. 

POWIAT RAWA RUSKA. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Marmaross Zdzisław - Uhnów, !\arów. 
P o d ł o w cz o wie: 
Hortw: g Wilhelm - Lubycza Królewska, 

Szalenik. 
Patraszewski Włodzimlerz - Uhnów, T arnoszyn. 
Pawlok Roman Rawa Ruska, Wólka Mazo· 

wiec ka. 
Romer hr . Stefan - Uhnów, Wierzbica. 
Siemieński hr. Jan - Ma2ierów, Zamek, 
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Tysson Kazimierz - Ni-emirów. 
Wurm Czesław, inż. - Rawa Ruska. 
Cz ł o n ko wie R ad y: 
Geppert Władysław, dr. - Uhnów, Machnów. 
!:>kuumowski 'ladeusz - Uhnów, Kuhkow. 
Delegat na W aloe Zgromadzenie Oddziałowe. 
Geppert Wiadysiaw, dr. - Uhnów, Machnów. 

POWIAT RUDKI. 
Powiatowa Rada Łowlecka. 
t. owczy: 
Brunicki bar. Seweryn - Rudki, Dubanowice. 
P o d ł o w cz o wie: 
Giżyński Adam - Koniuszki Siemianowskie, 

Chłopczyce. 
Janko Henryk - Hoszany. 
C z ł o n k o w' i e R a d y: 
Dud1k Karol - Komarno, Buczały. 
Godlewski Alfred, inż. - Rudki, Michalcwice. 
Obertyński Stanisław - Rudki, Nowosiółki. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
J3rumcki bar. Seweryn - Rudki, Dubanowice. 

POWIAT RZESZóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
t. owczy: 
Jędrzejowicz Jan - Rzeszów, Staromieście. 
P o d ł o w cz o wie: 
Dąmbski hr, Stefan - Rzeszów, Rudna Wielka. 
Giirtler W'.ładysław - Rzeszów, Chrzanowskiej 6. 
Jarochowski Joachim - Czudec, Babice. 
Łastowiecki Antoni - Jawornik Polski, Hadle 

Szklarskie. 
Midowicz Adam, dr. - Łańcut. 
Milewski Korwin Stanisław - Rzeszów, Rudna. 
C z ł o n k o wie Ra dy: 
Emilewicz Piotr, inż.-Rzeszów, Zygmuntowska 4. 
Jurkowski Edmund, inż. - Rzeszów, 
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Konopka - bar. Ignacy - Strzyżów n/Wisłokiem 
Kurnal .Michał - Rzeszów, 3-go Maja 6. 

POWIAT SAMBOR. 
Powiatowa Rada Łowiecka, 
r.. owczy: . 
Popiel Wacław - Feh.ztyn, Rumieniec. 
Pod ł o w cz o wie: 
Papp Józef - Stary Sambor. 
Podolski Kazimierz - Sambor, Sielec. 
Kadyński Paweł - Sambor, Strzelbice. 
Strzelecki Bolesław, dr. -- Sambor. 
Członkowie Rady: 
Ekiert Ludwik, mgr. - Sambor. 
Glodt Antoni - Sambor. 
Hałuszczyński Mikołaj, dr. - Sambor. 
Opolski Jan, dr. - Sambor. 
Staroń Paweł - Sambor. 
Węgrzynowicz Mirosław - Sambor. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Opolski Jan, dr. - Sambor. 

POWIAT SANOK. 
Powiatowa Rada Łowiecka, 
r.. owczy: 
Wiktor Paweł - Załuż k/Zagórza.' 
P o d ł o w cz o wie: 
Oomański Stanisław, dr. - Sanok. 
Myczkowski Jerzy - Besko. 
Potocki hr. Stanisław - Rymanów. 
Cz ł o n k o w i e R ad y: . 
Kantor Edward - Sanok. 
Łobaczewski Aleksander - Zagórz, Zasław. 
Moszoro Franciszek - Sanok. 
Tomczak Wacław, kpt. - Sanok. 
Tumidajski Kazimierz, mjr, - Sanok. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Tumidajski Kazimierz, mjr. Sanok. 
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POWIAT SOKAL. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: . 
Madeyski Jan - Parchacz. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Głogowski Tadeusz1 - Bełz, Wyżłów. 
Grunwald Józef - Sokal, Worochta. 
Kruszewski Mieczysław, - Waręż, Łubów. 
Plater Zyberk, hr. Jr.n - Moszków. 
Rylski Scibor Eusta 1.::hy - Uhrynów. 
Skarbek Kruszewski Her.ryk, inż. - ·W'itków 

Nowy, Hohołów. 
Cz ł o n k o wie Rady: 
Kostołowski Wojciech - Sokal. 
Maciejowicz Stefan, dr. - Sokal, 
Wolanm Stanisław, ksiądz - Skomorochy, 

$witarzów. 
Dele~at na Walne ZgrC!madzenie Oddz;ałowe. 
Skarbek Kruszewski Henrvk, inż. - Witków 

Nowy, Hohołów. -

POWIAT TARNOBRZEG. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Tarnowski hr. Artur - Tirnobrzeg, Dzików. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Fiedler Oskar - Chmielów, ..Tadachy. 
Jureczek Józef, inż. - Rozwadów. · 

POWIAT TURKA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Wilimowski Kizimierz, inż . - Schodnica, M?.jdan. 
P o d ł o w cz o w i e: . 
Ładyży .óski Roman, ksiądz - Małków, K:ywka. 
Rubinstein Henryk, inż, - Sokoliki k/T ur ki, 

Bereniowa Bukowiec. 
Schneider Jakób, inż. - Borynia k.'Turki. 
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Slama Jerzy - J asior..ka n/Stryjem. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Albert Leopold - Turka. 
Gack\Jwski Alfons, inż. - Spas. 
Utrysko Aleksander - Turka. 

POWIAT żOŁKIEW. 

f owiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Sikorski Jerzy - Żółkiew, Turynka. 

P o d ł o w c z o w i e: 
Drozdowski Ignacy, mjr. - Żółkiew. 
Lang Władysław -- Mosty Wielkie, Wieczorki. 
Radzikowski Władysław - Mosty W!elkie, 

Przystań, 
(.; zł o n k o wie Rady: 
Orell Alfons - Żółkiew. 
Siemieński Jan - Glińsko, Skwarzawa Nowa. 
Twardyjewicz W'ł'Jdz1mie1z - Zółkiew. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Oddziałowe: 
Drozdowski Ignacy, mir. - Zółkiew. 
Sikorski Jerzy - Zółkie.w, Turynka. 

WOJEWóDZTWO 
STANISŁAWOWSKIE. 

POWIAT DOLINA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
LO WC zy: 
Groetschel Artur - Dolina, Rachiń. 
ł' od ł o w cz o w'i e: 
Użułyński Jerzy, inż. - Dolina. · 
Wasylewicz Zygmunt, inż. - Krechowice, 

Sucho dół. 
C z ł o n ko w i e Rady: 
Dziuba Brnnisław, inż. - Sok·twina Mizuńska. 
Chackener Józef - Dolina. 
Szacherski Zygmunt - Dolina. 
Złamał Jan - W ełdzirz. 
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POWIAT HORODENKA. 
Powiatowa Rada Łowiecka, 
Łowczy: 
Przybysławski Kazimierz Potok Złoty 

k/Buczacza, U niż. 
P o cl ł o w cz o w i e: 
Gużkowski bar. Kajdan - Horodenka, Olejowa 

Komi ów. 
Kniia tka Karol - Horodenka. 
Krzysztofowicz - Horodenka, Strzyłcze. 
Osadca Jakób, płk. - Obertyn1 Derenek. 
Złowocki Seweryn - Niźwiska , Ssaków. 
Dele_gat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Barwicz Jarosław - Horodenka. 

POWIAT KAł.USZ. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: _ 
Skowroński Zygmunt, inż. - Wistowa. 

POWiAT KOI.OMY JA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Horoch bar. Józef - Gwoździec. 
P ó d ł o w c z o w ie: 
Agopsowicz Kajetan - Gwoździec, Trofanówka. 
Czechowicz Tadeusz, płk. - Kołomyja. 

Romanowicza 12. 
Ślusarczyk Emiljan -- Kołomyja 1 Werbiąż. 
Zdański Franciszek - Gwoździec, Ostrowiec. 

POWIAT KOSóW. 
Powiatowa. Rada Łowiecka. 
Lowczy: 
Friser Oskar, inż. - Kosów k,1Kołomyi. 
P o d ł o w cz o wie: 
Białowąs Jan, inż. - Kuty. 
Członkowie Rady: 
Małaczyński Konrad - Żabie. 
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Szyszkqwski Zbigniew, inż. - Kosów Huculski. 
w·atzek Franciszek - Jasienów Górnv k 1Kosowa. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddz~~łowe. 
Białowąs Jan, inż. - Kuty. 

POWIAT NADWóRNA. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Low czy: 
Łodziński Kazimierz, inż. - BitK"6w. 
P o d ł o w cz o wie: 
Eckhardt Rudolf - Bitków. 
Josse Jan, dr. - Mikuliczyn. 
Wandurski Zygmunt, inż. ·- Sołotwina, 
Cz ł o n ko w i e Rady: 
Czajkowski Antoni, inż. - Pasieczna 

k.'Nadwórnej: 
Follprecht Józef - Nadwórna. 
Gilowski Stanisław - Jaremcze. 
Jedliczka Tadeusz, inż . - Sołotwina, Martiawa. 
Jurkiewicz Roman, inż. - Nadwórna, Rafajłowa. 
Kulig Ludwik, inź. - Nadwórna. 
Delegat na Walne i gromadzenie Oddziałowe. 
Wandurski Zygmunt, inż. - Sołotwina. 

POWIAT ROHATYN. 

Powiatowa Rada Lowfacka, · 
"L owczy: 
Krasicki hr. Stanisław - Rohatyn, Sfratyn. 
P o (1 ł o w cz o wie: 
Art wiński Józef, inż. - P odka:inień k 1Roha tyna. 
Biesiadecki Franciszek (jn) - Puków, Danilcze. 
Heydel bar. Adam - Bursztyn. 
Krzeczunowicz Kornel - Bołszowce. 
Michałeczko Stefan - Rohatyn, Podgrodzie. 
Rostworowski hr. Kazimierz Nowosielce 

k/żurawna, Hrehorów, 
Członkowie Rady: 
Kosior Adam - Rohatyn. 
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Runge Witold, dr. -:- Rohatyn. 
Ząbecki Leszczyc Tadeusz - Strzeliska Nowe, 

Podburze. 

POWIAT STANISł.AWóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
L owczy: 
Burzyński Stanisław, inż. Stanisławów, 

Słowackiego 16. 
P o d ł o w c z o w i e: 
ćwiczyński Kazimierz - Stanisławów. 
Mencel Paweł - Błudnikl. Medvnia. 
Napadiewicz Jerzy, inż. - Łysi~c, Posiecz. 
Salwach Juljusz - Stanisławów, Lipowa 94. 
Cz ł o n k o w ie Rady: 
Kawecki Marcin, inż. - Stanisławów, P. O. W. 96. 
Klimkiewicz Aleksander, dr. - Stanisfawów, 
Szydłowskiego 7. 

Plackowski Józef, mjr. - Stanisławgw. 
J)elegat na Walne Zgromadzenie Oddz:ałowe. 
Strawiński Edward, ppłk. - Dubowce, Wodniki. 

POWIAT STRYJ. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Trzcieniecki Janusz, dr. - Stryj, Legjonów 20. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Barański Włodzimierz . - Lubieńce k/Stryja, 

Siemiginów. 
Jędrzejowski Tadeusz Mieczysław - Tucholka, 

Kliniec. 
M;ircinków Jan - Skole. 
M-siołek Juljusz, inż. - Skole. 
Członkowie Rady 
Barański Eustachy - Stryj, Łukawica. 
Golachowski Karol, płk. - Stryj. 

Kochanowskiego 22. . 
Gromczakiewicz Juljusz, mjr. - Stryj, Hołówki 38 
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Taborski -Antoni - Skole, ·Tuchla. 
Załuski Władysław, mjr. - Stryj. . 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Gromczakiew~cz Juljuąz, mjr.-Stryj, Hołówki 38 

POWIAT śNIATYN. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
podłowczy: 
Moysa Rosochacki bar. Michał, dr. - Rudniki 
k/Zabło_towa. 

P o d ł o w c z o w i e: 
Kowalec Tytus - W :.ikzkowce, Lubkowce. 
Członko wie Rady: 
Bańkowski Leszek, mjr. - Zabłotów, Turka 

Borszczowska. -
Kuźniar Józef, dr. - Sniatyn. 
Stefanów Adolf - Zabłotów. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Moysa Rosochacki bar. Michał, dr ~ Rudniki 

k.'Zabłotowa. · · 

POWIAT TŁUMACZ. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
to w czy: 
Jakubowicz Andrzej - Bortniki k/Tłumacza. 
P od ł o w cz o wie: 
Bielski hr. Roman - Strychańce, Roszniów. 
Ladomirski Zdzisław -- Morkowce 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Kintzi Erwin - Tłumvcz, Melanów. 
Kupras Michał - Tłumacz. 
Wartanowicz Marjan - Tłumacz, Pałahicze . 
W'innicki Adam, inż. -- Otynia, Hostów. 
Ziołecki Walenty - Tłumacz, Hrvniowce. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie -Oddziałowe. 
Bielski hr. Roman - Strvchańce, Roszniów. 
Jakubowicz Andrzej - Bortnikf k/Tłuma.cza. 
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POWIAT żYDACZOW, 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Gołuchowski hr. Ka:-ol - Hnizdyczów Kochawi-

na, Łowczyce. 
P o d ł o w c ~ .:>wie: 
Bamberger Władysław - Młyniska . 
Burmistrzak Franciszek - Żurawno, 
Komornicki Broni sław -· Turady. 
Polański Władysław - Piaseczna, Rudniki. 
Różycki Stefan - Hnizdyczów Kochawina, 
Łowczyce. 

Rudzki Zdzisław - Mikołajów , Drohowyże. 
Wołkowicki Andrzej - Żurawno, Korczówka. 
Cz ł o nek Ra dy: 
Firley Stefan - żydaczów. 

WOJEWODZTWO TARNOPOLSKIE 

POWIAT BORSZCZOW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
t owe z y: 
Borkowski Dunin hr. Juljusz Mielnica. 
P o d ł o w cz o wie~ 
.Gołuchowski hr. Agenor - Skała. 
Rad Bro,:1isław - Borszczów. 
Sapieha · ks. Paweł Florjan - Bilcze Złote. 
Członko wie Rady: 
Bielawski Kazimierz - Mielnica . 

. Czarkowski Golejewski Cyryl - Borszczów, 
Wysuczka. 

Konopiński Jan - Borsz.czów. 
Leszczak Michał - Borszczów. 
Żurowski ·Wladysław - Skała. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Leszczak Michał Borszczów. 
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POWIAT-BRODY. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Cieński Stanisław - Pieniaki k/Brodów. 
P o d ł o w cz o wie: 
Bętkowski Juljusz - Brody. 
Chmielowski Kazimierz - Starobrody. 
Dydyński Walerian - Podkamień, Maleniska. 
Kostkiewicz Zygmunt - B1 ody. 
Cz ł o n k o w i e R a dy: 
Brzoz'.>wski Bronisław - Brody. 
Cieślik Stanisław - Brody. 
Cywiński Aleksander - Brody. 
Golinowski Franciszek, inż. - Brody. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Brzozowski Bronisław - Brody. 

POWIAT BRZEŻANY. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Scholz Józef -- Brzeżany. 
Podłowczowie: 
Sadowiński Gerard - Brzeżany. -
Wysocki Adam, -inż. - Brzeżany, Raj. 
Cz ł o n k o wie R a d v· 
Kaliniewicz Leszek, dr. -- Brzeżany: 
Listowski Wadaw - Brzeżany. 
Poplatek Bronisław - Bzeżany. 
Siwkowski Józef - Br7eżany. 
Turzański Eustachy - Kurzany. _ 
Delegat na Walne Z~romadzenie Oddziałowe, 
Kaliniewicz Leszek, dr. Br~eżany. 

POWIAT BUCZACZ. 
Powiatowa Rada Łowiecka .. 
Łowczy: . 
Makomaski Antoni Buczac~, Medwaąowce: 
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Po d ł o w c r: o wie: 
Janicki Zdzisław - Buczacz. 
Korvtowski hr. Erazm - Jazłowiec, Zaleszczyki 

Małe. 
Wieczffiński Jan - Buczacz. 
Członko w; e Rady: 
Antoniewicz Marjan - Potok Złoty. 
Dutkiewicz Mikołaj. inż. - Koropiec. 
Łossowski Jan - Jazłowiec, Glinna. 
Pisz Jan - Monasterzyska. 
Delegat na W lllne Zgrom~dzenie Oddziałowe. 
Antoniewicz Marjan - Potok Złoty. 

POWIAT CZORTKóW. 
Powiatowa Rada ł.owiecka. 
Łowczy: 
Potocki Tadeusz - Czortków, Uhryń. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Glodt Ludwik - Czortków. 
Gołębski Jerzy - Kolędziany, Dawidkowce. 
Cz ł o n k o wie Ra dy: 
Cichocki Władysław - Czortków. 
Darocha Adam, dr. - Czortków. 
Leśniak Władysław, inż. - Jagielnica. 
Rowecki Stefan - Czortków. 
Wokalski Jan - Czodków. 

POWIAT KAMIONKA STRUMił.OWA. 

Powiatowa Rada ł.owiecka. 
Łowczy: 
Skrzyński Andrzej - Busk k,'KraŚne.go, 
Po d .ł o w c z o w i e: 
Bartmański Roman, ihż. - Sielec, Bieńków. 
Heil Józef - Kamionka Strumiłowa -
Małecki Jerzy, inż. - Żelechów ·Wielki, 
Niesłuchów. · 

Stawowczyk Edmund - Połonic-zna. 
Człon k _o wie_ Rady: . . , 
Dutkowski Teofil, dr, ~ Busk k:'Krasnego. 
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Kubin Jan -· Kamionka Strumiłowa 
Niewiadomski ·Wladysław - Kamionka 

Strumiłowa. 
Rakowski Tadeusz - Kamionka Strumiłowa. 
Wachtel Franciszek ..._ Kamionka Strumiłowa. 

POWIAT KOPYCZY?Q'CE. 

Powiatowa Rada ł.owiecka. 
Łowczy: 
Baworowski hrJ -Emil !- Kopyczyńce. 
p O d ł O WC Z O W i P: 

Cielecki Jerzy - Hadvńkowce. 
Czech Władysław - Kopyczyńce. 
Mitro Tadeusz, m~r. - Kopyczyńce. 
Członkowie Rady: 
Horodyski Andrzej - Kopyczvńce, Kociubińce , 
Siemieńsk; hr. Stanisław ~ Chorostków. 
Sliwiński Michał - Kopyczvńce. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Baworowski hr. Emil - Kopyczyńce. 
Cielecki Jerzy - Hadyńkowce. 

POWIAT- PODHAJCE. 
Powiatowa Rada ł.owiecka. 
Łowczy: 
Romanowski Aleksander - Horożanka. 
Pod ł o w cz o wie: 
Niemczycki Leon - Podhaice. 
Stobiećki Stanisław - Podhaice, Sulewy. 
Stry~I Zvgmunt - Zawałów, Łysa. 
C zł o n k o wie Ra dy: 
Fuczek W;ktor .:__ Zawałów, Markowa. 
Sikorski Adam - Podhaice. 
Sommerstein' Alfred - Złotniki. Bu:rkanów. 
S7.ymański Bronisław, foż. - Podhajce. 
Tienz Adnlf. inż. - Podhajce. 
żyBorski Witołd - Podhajce,· Wiśniowczyk. 
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Delegaci na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Niemczycki Leon - Podhajce. 
Romanowski Aleksander · - Horożanka. 

POWIAT PRZEMY$LANY. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Biedermann Adam -· J anczvn, Błotnia. 
P o d ł o w cz o wie: -
Biesiadecki Jan -- Pohorylce, Hanaczówka. 
Bochdan Józef -- Zadwórze. 
Wolański Marian ~ Przemyślany, Ostałowice. 
C 'Zł o n k o wie Rady: 
Antoniewicz Jan - Gliniany, Rozworzany, 
Goleń Kazimierz - Poluchów Mały, Pniaty:n. 
Małecki Stanisław, inż, - Janczyn, Błotnia. 
Maszewski Jerzy - Słowita. 
Szal Jan - Kurowice. 
Tyszkowski Adam - świrz, Chlebowice 

Świrskie. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Szal Jan - Kurowice. 

POWIAT RADZIECHóW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Jakobsche Andrzej - Radziechów. 
podłowczy: 
Rostworowski hr. Ja·n - Witków Nowy, Suszno. 
Cz ł o n k o wie Rady: 
Cewe Jan -- Radziechów. 
Czechowski Mikołaj, - Radziechów. 
Haszlakiewicz Henryk - Chołojów, Niestawice. 
Stachowski Adam - Łopatyn, Batyjów. 
Szcz~pański Marjan, irż. - Radziechów 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe: 
,Jakobsch~ Andrzej - Radziechów. 
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POWIAT SKALAT. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Swistuń Włodzimierz - Baworów, Magdalówka. 
P o d ł o w c z o wie: 
Gro~holski Kazim;erz - Tarnopol, Ro.tyska. 
P elicz Leon - Skałat. 
Zaleski hr. Aleksander - Grzymałów, Ostapie. 
Cz ł o n ko w i e Ra dy: 
Bortnik W'łodz;mierz - Skałat. 
Kornberger Wiktor - Tłuste, Kozina. 
Ko:r.= ebrodzki hr. Szczęsny - Grzymałów, 

Chlebów. · 
Niementowski Kazimierz - Skałat. 

POWIAT TARNOPOL. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Mo.;dżyn!ewicz Mieczysław - Tarnopol, 

Uje;skiego 6. 
P o d ł o w cz o wie: 
Góra Jan, kpt. - Tarnopol, M;ckiewicza 45. 
Jurystowski Wojciech - Hłuboczek Wielki, 

Kurowce. · 
Schmidt Jan, dr. - Tarnopol, Konarskiego 8. 
Swistuń Michał Jan - Tarnopol, 3-go 'Maja 11. 
Członkowie Rady; 
Koszykowski Piotr - Tarnopol, Koilarew

skiego 29. 
Zubrzycki Antoni - · Tarnopol, Słowackiego 12. 

POWIAT TREMBOWLA. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Gromnicki Jan - Mogilnica, Laskowce. 
P o d ł o w cz o wie: 
Wilk Maksymiljan - Budzanów k/Trembowli. 
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Zienkowicz Bohdan1 inż. Słąb.ódk_a ,_ 
Ostrowczyk. 

C z ł o n e k R a dy: 
Will Moutch Edward Łoszniów. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe: 
Zienkowicz Bohdan1 inż. - Słobódka, 

9sfrowc·zyk. - · · · 

POWIAT ZALESZCZYKI. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 

Łowczy: 
Zery~f ewicz Grzegorz1 inż. ......:. T orskie. 
Członkov,ie Ra.dv: · 
Dąbrowski Antoni - Kasperowce. · 
Hodowaniec Jerzy - Sinków. 
Rostworowski Władysław -:- Torskie. 
Turnau Gotfrydf inż. - Zaleszczyki. 

POWIAT ZBARAŻ. 

'Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Małecki Władysław - Zbaraż, Roznoszyńce. 
podłowczy: 
Fedorowicz Bolesław - Zbaraż. 
C zł o n k o w i e .R-a dy: 
Małac-howski Jerzy - Zbaraż, Stryjówka. 
Sąsiedzki ·Tadeusz, mgr. __.:. Zbaraż. 
żukowski Albin - Ebaraż. 
Delegat· na Waine Zgromadzenie Oddziałowe. 
Sąsiedz~i Tadeusz1 mgr. - Zbaraż. 

POWIAT ZBORóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Zawidowski Stanisław -- Nuszcze. 
Podłow. czowie: · · , 
Hupałowski Roman - Zborów, 
Sykora .Antóni -";'. Jederna, - -Bi.ał~owąe .. 



Człon" k ów i e -Rady:' 
Roja Wacław - Zborów, 
Sapytta Stanisław - Zborów, Jarosławiec. 
Zaborowski Stanisław - Zborów. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe: 
Zawidowski Stanisław Nuszcze. 

POWIA:r ZLOCZóW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Maryański Walery, gen. inż. Płuhów, Ryków. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Hupałowski Roman - Zborów. 
Leszczycki Kazimierz -- Zło:z.:>w, 
Mark<.,wski Stanisław, inż. - Kołtów. 
Ożga Adam, inż. - Nowosiółki Złoczowskie. 
Rylski $cibor Roman, inż. - Białykamień. 
S.ion:ewski Tadeusz, mjr. - Złoczów. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Garapich Paweł, dr. - Złoczów. 
Leszczyński Miron - O.esko. 
Otga Kazim erz - Kniaże, ~ackie Małe. 
Soroczak Roman - Złoczów. 

ODDZIAŁ POLESKI. 

Poleska Wojewódzka Rada Łowiecka 
Bruść n/Bugiem, Steckiewicza 40. 
Prezes: · 
Ra dz„ wił I ks. Karol - Sto lin, Mańkiewicze. 
Wice p 1· ez es i: • · _ 
Hołyński Józef - Brześć n/Bugiem, 

S .eckiewicza 40. 
Zajączkowski Witold, kmdr, - Pińsk. 
Człon k o w ie Ra dy: 
Bergfried Karol, inż. - B ał . ·stok, $w. Rocha 4. 
CwikLński Fran:iszek ~ Bn.d.; n.'-du~ em, 
. Urząd Wojewóctzki. 
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Doubrawski Maksymiljan, insp. - Biało~iefa, 
Dyrekcja Lasów Państwowych. 

Falkowski Stan. sław, sędzia S. O. - Pińsk, 
Sąd Okręgowy. 

Kieniewicz Cezary - Bereźne n_'Horynicm. 
Małysa Władysław, insp. P. P. - Brześć n/Bu

giem, Komenda Wojewódzka P. P. 
Michajłowicz Stanisław - Juchnowicze, 

Zawiszcze. 
Komisja Rewizyjna: 
Członko wie: 
Kwiatkowski Wacław - Brześć n/Bugiem, 

M .ckiewicza 46. 
Rembowski Jerzy, inż. - Brześć n.1Bugiem, 
Puławskiego 12.· 

Sontag Władysław - Brześć n/Bugiem. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Związku: 
Zajączkowski Witold, kmdr. - Pińsk. 

Sąd Łowiecki: 
P i· z e w o d n i c z ą c y: 
Zajączkowski Witold, kmdr. - PińRk. 
Członko wie: 
Kieniewicz Cezary - Bereźne n/Horyniem. 
Michajłowicz Stanisław - Juchnowicze, 

Zawiszcze. 
Niemirowicz-Szczyt Krzysztof - Łuniniec, 

Dworzec. 
Pacewicz Karol, dr. - Prużana, Pacewicza 4. 
Roth Eugenjusz . _:_ ·W'.ierzchowice1 Kopyły. 
Tołłoczko _Teodor - Łyszczyce, Rakowica. 

POWIAT BRZEść ~/BUGIEM. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
·Low czy: · 
Ćwikliński Franciszek - Brześć n/Bugiem, 
Urząd -Wojewó~zki. · 

P o d ł o :w c z o w i e.: 
Dzierżyńskf Czesław - Brześć n/Bugiem, 



Kurato-rjum Okręgu Szkolnego. 
Kwiatkowski Wacław - Brześć n/Bugiem, 

M ckiewicza ,łó. 
Ossowski Jan - Kamieniec Litewski. 
Serowik Władysław -- Brześ.5 n .Bugiem, 

Starostwo. 
Roth Eugenjusz - \Vie1:?.:chowi.~e, K oµyły. 
Szmurło Jerzy - Dmitrowicze, Klepacze. 
Tołłoczko Teodor ·- Lyszc7.y.:e, Rakowfoa. 
Uszycki Wacław - Małoryta, Karpin. 
Zalewski Aleksand~r -- Wulirnrvt11, Ruda. 
C z ł o n k o w i e R a dy: · 
Łoś Ludwik - Brześ~ n/Bugiem, Zygmun

towska 81. 
Narbutt Nestvr - Brześć n/Bugiem, 

Kilińskiego 13. 
Nleniewski Wincenty - Brześć n/Bugiem, 

Jagiellońska 26. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewodzkie. 
Rembowski Jerzy, inż . - Brześć n/ Bugiem, 
Pułaskiego 12. 

POWIAT DROHICZYN. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Olendzki Jan - Drohiczyn, skrz. poczt; 19. 
P o d ł o w cz o wie: 
Bańkowski Wiesław - Drohiczyn, Ostrówki. 
Budarkiewicz Aleksander - Drohiczyn, 

Nadleśnictw:> Ilra~zewicze. · 
Dąbrowski Mieczysław - Odryżyn. 
Jóźwicki Miec·zysfaw - Chomsk. 
Majewski Kazimierz - Janów k/Pińska, 

Nadleśnictwo. . 
Sułkowski Henryk - Janów k/Pińska, JanopoL 
Siestrzencewicz . Michał - .fanów k.'Pińska, 

Nadleśnictwo. · 
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C z ł o n k o w i e R a d yi 
Chitry Adam, starosta· - · Drohicźyn. 
Chmielewski Józef - Drohiczyn, Kościelna. 
Mudryk Franciszek - Drohiczyn, 1nspektCJrat 

Szkolny •. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie W oJew6dzkie. 
Bańkowski Wiesław - Drohiczyn, Ostrówki. 
Chitry Adam, starosta - Drohiczyn. 
Chmielewski J ó.zef - Drohiczyn, Kościelna. 
Sułkows~i Henryk - Janów . k/P.ińska, Janorol. 

POWIAT KAMIEN KOSZYRSKI. 
· Powiatowa Rada Łowiecka. . 
Łowczy: 
Dwornicki Kazimierz - Kami eń . Koszyrski, 
Urząd Skarbowy. 

P o d ł o w cz o wie: 
Obniski M.arjan - Lubieszów. 
Skórzewski Stefan --
Zdunek Antoni - Soszycznet . . 
Cz ł o n ko w i e R ad y: 
Kosiński Antoni - Dolsk, Lubieszów. 
Krasicki Władysław - Wielka Hłusza, 

Worokomle. 
Delegat na Walne Zgromadzenie W ojew6dzkie. 
Dwornicki Kazimierz - . Kamfeń · Koszyrski,· 
Urząd Skarbowy. 

POWIAT KOBRYN. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: . • 
Chołod Eugenjusz - Kobryń, Ogrodowa 34·. 
P o d ł o w c z o w i e·: · . 
Ancu ta Bolesław, - Dywin, Urząd gminny. 
lfrynkiewicz Me : zysław- Kobryń, Leg. onów 93: 
Jermarker Józef - Zaprudy, Leśni~zówka 

·· Krusznica. · 
Kuczyński Pi9tr - ·Małoryta, N~dleśnktwo 

Czerniany. 
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Lazarewicz Jan - Kobryń, Rynek_ tt. . 
Ostromecki Władysław - Kobry~, Zar~ąd 

Drogowy. 
W.k i. or- M.chał - Dywin, Urząd Gminy Lelików. 
W yszatycki Michał - Zaprudy, Koszarka Drag. 
Zadarnowski Kazimierz - Kobryń, Bogusławicze. 
C z ł o n l:.. ci w i e I\ a d y ~ 
Tyczyno Jan - Kobryń, Lep!osy. 
Zawadzki Józef - Antopol, Derewna. 
lJelegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Łowczy Powiatowy i jeden z Podłowczrch. 

POWIAT KOSóW POLESKI. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Wagner Edmund - Iwacewicze. 
Pod ł o w cz o wie: 
Ficki Jan, inż. - Bronna Góra, Nadleśnictwo. 
Kuczyński Władysław, inż. - Telechany. 
Link Konstanty - Telechany, Nadkśnictwo. 
Litwinowicz S1.anisław ___,. św. Wola, Pl.anta 

Hacka. 
Panczakiewicz Stanisław, inż. - Kosów Poleski, 
Nadleśnictwo. . 

Pohl Kazimierz, inż. - Iwacewicze, Na.dleśnictwo 
Barany. 

Pusłowski hr. Franciszek - Piaski State. 
Sapieha ks. Jan - Różana Grodz._, Rą'żańska 

Puszcza. 
Cz ł r• n ko wie · Ra. d v: · 
Plewako Marjan - KoŚów Poleski, Starostwo. 
Turczyński Leonard - Kosów Poleski, Starostwo. 
Zabiełło Marjan - Kosów Poleski. .ZabieFn. 
Delegaci na Walne Zgromadzen:e W ~ie'Yód~~i~~ 
Sapieha ks. Jan - Różana Grodz. ; Różańsµ.a 

Puszcza. 
Wa2ner Edmund ~ Iwacewfoze. 

_, · 
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POWIAT LUNINIEC. · -~ 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Zaremba Stanisław - .ł.uniniec, Piłsudskiel!o 21: 
Pod.ł.owcz.owie: . 
Bar aj Jan - Czuczewicze, Bór. 
Braunsztejn Zbigniew - Sieńkiewicze, Baon 

K. O. P. 
Bugało .Adam - Hancewicze, Nadleśnictwó 

Deniskowicze. 
Jaworski Michał - Malkowicze. 
Kaczanowski Bolesław - Mikaszewicze, Lenin. 
Kosiński Antoni - Łuiliniec, Nadleśnictwo 
Państwowe. 

Maciejowski Wacław - Łuniniec, Piłsudskiego 87 
Monastyrski Hugo - Lenin, Leśnictwo Grabów. 
Mordasiewicz Tadeusz - Bostyń. 
Niemirowicz-Szczyt Krzysztof - · Łuniniec, 

Dworzec. 
Nowakowski Ludwik - Ludwikowo, Baon KOP. 
Przybysz Michał - Mikaszewicze, Lenin, 
Strawiński Kazimierz - Hancewicze, .Szwadron 

K. O. P. 
Sza lkiewicz Jan -"-- Lenin, Puzicze. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Godlewski Bronisław-Łunin'ec·, Piłsudskiego 47. 
OJinowski Stanisław - Ludwikowo, Baon KOP. 
Zaremba Antoni __:_ Łuniniec, Piłsudskiego 5. 
Żebrowski Antoni - -Hancewicze, Deniskowicze. 
Delegat na Walne Zgromadzen~e Wojewódzkie. 
Godlewski Bronisław-Łuniniec, Piłsudskiego 47. 

POWIAT . PRlJżANA. 

Powiatowa Rada Łowiecka• . 
ł.owcży.! 
Pacewicz Karol, dr. med. - Prużana, Pace

wicza 4. 



P o d ł o w c z o wł e: 
C.:zarnocki Stanisław, inż.-Prużana, Bogusfa.wce'. 
Jahołkowski Nikodem - Prużana, Kuliki. 
Ossowski Janusz - P-rużana, P. K. U. 
Postolko Tadeusz, inż. - Szereszów, 
Nadleśnictwo. 

C z ł o n k o w i e R a dy: 
Czajkowski Tadeusz, prof. - Prużana, 

Gimnazjum Państwowe. 
RojkiewicZ Ludwik, rtm. - Koszarka. 
Wasiukiewicz Józef, por. - Koszarka. 

ODDZIAŁ POMORSKI. 

Pomorska Wojewódzka Rada Lo1'Niecka. 

Toruń, Konopnickiej 13. 
Prezes: 
Komierowski Tomasz Przep'ałkowó, 

Komierowo. 
,Wiceprezes i: 
Łukowicz Jan, dr. - Chojnice, Marszałka 

Piłsudskiego 41. 
Ossowski Leon, dr. inż.-Toruń, Konopnickiej 13. 
Sekret ar z: 
p. o. Dąbrowski Leopold - Toruń, Bydgoska 112. 
Skarbnik: 
Łukowicz Marceli, dr. - Toruń, Sienkiewicza 28. 
C z ł o n k o w i -e R a dy! 
Dębski Emiljan, mgr. - ta.sin. 
Jeszke Antoni -. Chełmno, Dworcowa. 
Kentzer Tadeusz - T'urzno, Lipniczki, 
Kłoczkowski Henryk, kmdr. ppr. - Gdynia, 

Morska 13. 
Liszkowski Zygmunt - Jerzewo-, Liepieńki. · 
Mieczkowski Leszek - Wąbrzeźno, Niedźwied~ 
Raabe Czesław - · Subkowy. 
Soboczyński Feliks, nadL _:. Zbiczno„ 
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Komłsja Rewizyjna: 

Cz ł o 11.k o wie: 
Bernakiewicz Michał, inż. - · Toruń, Piekary 47. 
Lamek Cz:esław, kpt. _.. Taruń, Pułaskiego 7. 
Z as tęp cy: 
Czarniecki Bronisław - Toruń, Jęczmienna. 
Rzyski Andrzej - Małki, Pusta Dąbrówka, 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Związku: 
Kurek Zygmunt - Kartuzy. 
Łukowicz Jan, dr. - Chojnice, Marszałka 

Piłsudskiego 41. 
Majewski Roman - Rywałt, Stara Ruda. 
Mieczkowski Leszek - Wąbrzeźno, Niedźwiedź. 
Ossowski Leon, dr. inż.-Toruń, Konopnickiej 13. 

POWIAT BRODNICA. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Rzyski Andrzej - Małki, Pusta Dąhrówka. 
Pod ł o w cz o wie: 
Dunikowski Stefan, ksiądz - Gorczenica . 
Duszyński Jan - Jabłonowo. 
Lamparski Jan - Brodnica, Kamionka. 
Rekowski Edmund - Szczuka, Igliczyzna. 
Soboczyński Feliks - Zbiczno. 
Tomaszek Antoni - Golub, Konstancjewo. 
Węgierski Jan - Brodnica, Hallera. 
Cz łon k o w i e Rady: 
Jaranowski Bronisław - Nieżywięć. 
Karls Jan - Brodnica. 
Ossowski Ignacy - Najmowo. 
Wilamowski Wacław ·- Wrocki, Pląchoty. 
W.ultański, mjr. - Brodnica. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Lyskowski Konstanty. - Szczuka, Komorowo. 
Ossowski I2nacy - Najmowo. 
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MIASTO BYDGOSZCZ. 
Grodzka Rada Lowiecka. 
Łowczy: ~ _ -
Soboczyński Edward, dr. Bydgoszcz, 
Gdańska 27. 

P o d ł o w cz ó wie: 
KEmczak Wł. - Bydgoszcz, Gdańska 62. 
Olejniczak J., leśn. - Bydgoszcz, c :szkówko. 
Pauliński -W., kpt. - Bydgoszcz, Moniuszki 7. 
Członko wie Rady: . 
Zwolanowski Z., inż. - Bydgoszcz, 3-go Maja 11. 
Chmielewski ·W„, mjr. - Bydgoszcz; 

20-go Stycznia 19. 
Kentzer T. - Bydgoszcz, 20-go Stycznia 7. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzki~. 
Soboczyński Edward, dr. Bydgoszcz, 
Gdańska 27. 

POWIAT BYDGOSZCZ. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Low:c zy: 
Wodziński Gustaw - Trzeci~wka, Ku!'owc 
P o d ł o w c z o w i e: 
Kentzer Jan - Mąkowarsko. 
Sżymański- Kazimierz - Fordon, Bydgoska- 36. 
C zł o n k o w i e Ra dy: 
Alkiewicz Stanisław - Sicienko, Kasprowo. 
Graetzer Jan, wójt - Tryszczyn. 
Hamerski, ksiądz - Wtełno. 
Otto Walter - Kołomierz. 
Szulisławski Kazimierz, nadl. - Maksymiljanowo, 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Grabowski hr. Eugenjusz Strzelewo, 

Kamieniec. 

POWIAT CHELMNO. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Ł owe zy: . 
Jeszke Antoni - Chełmno, Dworcowa 9. 
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P o d ł o w cz; o wie: 
Barczak Wiktor - Trzebczyk, Bą.jeże. 
Haller Ervk - Sarnowo, Gorzuchowo. 
Kiewicz Marjan - Dttbielno. 
Członkow-ie Rady: 
Głębocki Franciszek - Chełm.no, Grubno; 
J aniczyński Bohdan - Chełmno. · 
Kohner Karol - Czyste, Storlus. 
Licznerski Józef - Chełmn<l · Dworcowa 29. 
Łoś hr. Tadeusz - Czy~te, Wabcz. 
Delegat_ na Walne Zgromadzenfe Wojewódzkie. 
Buczkowski Alfons - Kornatowo. 

POWIAT CHOJNICE. 

Powiatowa Rada Lowlecka. 
Łowczy: 
Pruszak Alojzy - Chojnice, . Krojanty. 
Podłow .czowie: 
I~ler Stefan - ChojniceL Zaberska 8. 
Kwiatkowski Maksymiljan - Czersk, Batorego 9-. 
Ows:aµy - Witold - Rytel, Uboga. 
Wróblewski Edmund - Brusy. 
Cz ł o n k o wie Ra d v: 
Piotrowski Antoni ~ ·Chojnice, Marsz. Piłsud-

skiego. 
Romanowski Stanisław - .Rytel, Nadleśnictwo. 
Szamocki Wladvsław - Brusy. 
Delegaci na Walne Zgromadzen:e Wojewódzkie. 
Igler Stehn - Chojnice, Za 1iorska 8. 
Owsiany Witold ~ Rytel, Uboga. 

POWIAT .GRUDZIĄDZ. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł owe zy: 
Dębski Em:ljan, mgr. - Łasin. 
P o d ł o w cz o wie: 
Koraszewski Jan, nadl. Gard~ja , 
Nadleśnictwo Jamy. 
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Lenik Eugenjusz, adw. - ·Grudziądz, Plac 23-go 
Stycznia 1, 

Łącki Brunon - Wydrzno. 
Majewski Roman, inż. ...:.- Rywałt, Stararuda. 
Rewerowski Aleksa.nder, mjr. - Grudziądz, 

Oficerski Klub Myś1iwski. · 
Członkowie Rady: · 
Celle Ernest - Lisnowo, Widlice 
Czapczyk Stanisław - Grudziądz, Siekiewicza 8. 
Reimann Józef - Grudziądz, Moniuszki 25. 
\V.ojak Franciszek · - Szenbruk, Szenbrucżek. -
Wyganowski Tadeusz - Boguszewo, Gołębiewko. 

POWIAT INOWROCLAW. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Ł owe zy: 
Feill Ernest - Janikowu, Ostrowo. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Brodnicki Władysław - Janjkowo, Koł-tjda 

Wielka. . . 
Mlicki Jan - . Inowrocław, Koma,szyc·e; 
Ruszczynski Karol - Inowrocław, $ciborze. 
Trzebiński Marceli - Barcin, Będzitowo. . 
Warda, nadl. - Gniewkowo, Nadleśnictwo. 
C z ł ó n k o w i e R a dy: · -
Harmier Aleksander, dr. - Gniewkowo, Wierz" 

biczany. _ 
Kaźmierczak Roman ~ Inowrocław, · Bratnia t2. 
Znan:ecki .Iózef - Inowrocław', Jaronty. 
Delegat na V/ ahie Zgromadze1de Wojewódzkie~ 
,Wichliński Stanisfaw - Jaksice, Tuczno. 

POWIAT KARTU2Y. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Ł owe zy: 
Kurek Zygmunt, adw . ..._ Kartuzy, Marszałka 

Piłsudskiego _ 19, 
P o d ł o-w c z o w i e~ 
Graduszewski Teodor, nadł. -- Suleczyn-0; · 
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Ln;ski Emil - Kartuzy, Gdańska. 
Mościcki Sobiesław, inż. nadl. - Kartuzy. 

Jeziorna. 
Rucha Joachim, lek. .weter. - Kartuzy, 

Koście.rska. 
S+ro:k Michał, nadl. - Mirachowo. 
Członkowie Rady: 
Bronk Jan - Sierakowice. 
Kobiela Winc.enty - Chmielno. 
Lniski Wincenty - Górna Brodnica, Dolna 

Brodnica. 
Ptach Stefan - Brodnica·, Borowo. 
Delepat na Walne Z~romadzenie Wojewódzkie. 
Lniski Wincenty - Górna Brodnica, Dolna 

Brodnica. 

POWIAT KOśCIERZYNA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowcz· y: 
Drecki Edmund - Kościerzyna, Nadleśnictwo. 
p O d ł O W C Z -O W i e: 
Esden„ Tempski Juljan - Liniewo, Sobącz. 
Konkolewski Maksymi1jan - Liniewo, Orle. 
Siadkowski Józef - Kościerzyna. 3-go Maja 7. 
Szymański Karol - Barkocin, Bukowe Pole. 
C zł o n k o wie Ra dy: 
S:elecki Albin · - Kiszowa, Chwaszczenko. 
Bonin Alfons -.- Bukowiec, 
Gowin Ahgustyn - Skarszewy . . 
Grrss Jan - Kościerzyna Skarszewsk,a. 
Delej!aci na Walne Zgromadzenie Woiewódzkie. 
Drecki Edmund - Kościerzyna, Nadleśnictwo, 
Szymański Karol - Barkocin, Bukowe· Pole. 

POWIAT LIPNO. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: . 
Nif'd'~wiecki Władysław Dobrzyń n/Wisłą, 

Wierznica. 

4.08, 



Pod ł o w-cz o wie: 
Gołębiowski Marian - Lipno, Wydział Drogowy. 
Karnkowski Jan - Lipno, Karnkowo. 
C z ł o n .{ v v,. i c R a d " : . 
Gołębiowski Marjan - Lipno, Wydział Drogowy, 
Karnkowski Jan - Lipno, Karnkowo. · 
Pruski Tadeu:;z - Dobrzyń n/Wisłą, Dyblin. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Pruski Tadeusz - Dobrzyń nfWisłą, Dyblin. 

POWIAT LUBAWA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: . 
Kochanowski Tadeusz - Montowo. 
P o d ł o w c z o w i e: · 
Bork Mieczysław - -Nowe Miasto Lubawskie. 
Kw1a1iw-wski Stanisław - Rodzone. 
Delegat na. W ~lne Zgromadz~nie Wojewódzkie. 
Bork Mieczysław -- Nowe fv\_fasto Lubawskie. 

POWIAT MORSKI. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Le w czy: 
Kłoczkowski Henryk, kmdr. ppor. - Gdynia 3, 

. Blok Oficerski. -
P o d ł o w c z o w i e: 
Borysiewicz Stanisław, kpt. - Puck, Dom 

Zdrojowy. 
Brazewicz Włodzimierz, notarjusz - Puck1 

Prezydenta 13. 
Deutsch Marjan - Gdynia, _Portowa 13. 
Król Aleksander - Gdynia: Morska 13. 
Nowicki Tadeusz, kpt. - Wejherowo, 1 Morski 

Baon Strzelcow. 
Szlichciński Wacław, dr. - Gdynia 10-go 

Lutego 5. · 
Czło11k11wie Radv · 
Dziwisz Józef - Gdyni'a, Nowogrodzka 48. 
Gierdalski Wacław - Gdyńia, Plac Kaszubski 10. 



Luliński Wojciech 1-- Puck, Prezydenta 13. 
Łoś Andrzej, kmdr. ppor. - Gdynia 3, 

Dowództwo Floty. · 
Pyjor Stanisław, inż. - Gdynia, Sienkiewicza 8. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Górski Jan - Reda, Grom. Gniewowo. 
Pyjor Stanisł1aw, inż. - Gdynia, Sienkiewicza 8. 

POWIAT NIESZAWA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy; 
Sokołowski Henryk ---: żabieniecJ Wysocin . . 
Podło;wczowie: - - · - · . 
Grodzicki .Stanisław - Osięciny, , Bortt.cin. 
Her-man Norbert -:- Aleksandrów Kujawski, 

Wilsona 15 . . - . . 
/ Kisikurno Witold - . Radziejów;- Skipiń, 

Pieniążek ·1udwlk - Radziefów, Opatowice, 
SuF mierski Leonard - Koneck, Chromowo la. 
Tabaczyński Jan - Sadlno, Riic{ęcin. 
Zieliń8ki Witold - Braniewo. - · 
Członkowie Rady· 
Czernick~ ' Józef (jn.) - · Dobre· k/Nieszawy, ·Dobre. 
Laszenko Aleksander - Włocławek, Bulwary 22. 
Delegat na Walne Zf!romadzeilie Wojewódzlfie: ' 
Gzernicki Józef - ·Dobre . ~/Nieszawy, Dobre . . 

POWIAT RYPIN. 

Powiatowa · Ra~a Lowiecka. 
Ł .o w_ą z y~ _ _ . 
Płoski Aleksander - Golub,- Sokołowa . . 
!> o d ł o w c z o w i e: · 
Borzewskr .Zdzisław - Rypin, l)ługie. 
Reinhard Zbigniew - Rypin, Oka,lewo. 
C zł o 11_k a wie Rad ~r: · 
B_ogdanowićz .~ Rypin. 
Sierakowski ·hr. Stanisław __:.- Rypin, Osiek ' 



. . 
Delegaci na Walne Zgromadzen;e Oddziałowe: 
Borzewski Zdzisław - Rypin, . Długie. 
Płoski Aleksander - Golub, Sokołowo 
Re:nhard Zbigniew - Rypin, Okalewo. 

PO-WIAT SĘPOLNO. 

Powiatowa Rnda Łowiecka. 
Ł o "-ł,T czy: 
Ga;ewski Zdzisław - Sępolno. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Daroń Franci87~_k - Kamień. 
Fojut Jan - Więcbork. 
Szukalski Teodor - Niechosz. 
T'ldach Jan - Kam:eI\. Duża Ce ... kwica. 
Woźniak Jó7ef - Sęuo~no, Lutówko. 
Dele~at n~ Walne Zgrrmadzenie Woiewódzkie= 
Gajewski Zdzist.aw ._..,.... Sęp.olno. 

POWIAT STAROGARD. 

Pc·wiałowa Rada Łowiecka. · · .~ 
Ł O '\Al CZ y: r -

Czerwiński K::izimierz1 ppłk. - Star~~ard. · .. 
Kościuszki 31. 

P o d ł o w c z o w i e: 
Karney Józef. inż. - Wirtv: Nad1 eśnictwo. 
Mvsikowski Stefan, inż. - Zelgoszcz, -

Drewniaczki. 
Nowak Rudolf, .inż. - Kaliską, Nadleśnictwo, 

W. Bartel. 
Ostrowski Grzela Józef, inż. ·-· Czersk, 
Nadleśnictwo Osiecma. 

Skrzetuski Adam - Starogard, Saml>ora. 
Członko wie Rad v· _ 
Bernaczek Stefan - Starogard, Rycerska. 
Koralewski Piofr - Jabłowo. 
Maetcker Kurt - Smętowo. Starsza J ania, 
Mikulicz Radecki, płk. - Warszawa: 
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Wiktor Ludwik, wicestarosta - Starogard. 
Delegat na Walne Zgromadzenie W oiewódzkie: 
żarnowski Jan, por. - Starogard, Skarszewska. -

POWIAT śWIECIE. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
to w czy: 
Liszkowski Zygmunt -- Jeżewo, Lipieńki. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Bielawski Witold, nadl. - Lipieńki, Przewodnik. 
Brzeski Adam - świecie. · 
Cichowski Zygmunt - Pruszcz, Grabowo. 
Gołębiewski Mieczysław - Gruczno, 
Małowiechowo. 

Kentzer Władysław - Drzydm, Rówieriica. 
Kamrowski Mieczysław - Pruszcż, Różanna. 
Kikulski Feliks - Grupa, Dragacz. 
Mielcarek Kazimierz - Nowe, Lutowo. 
Murawski Bronisław - Swi·ecie, Bedlenki. · 
Neyman Stanisław, inż. - Lniano, Siemkowo. 
Osiński Bolesław, nadl. - Osie, 'Szarłata. 
Sajdak Józef, inż. - Warlubie. 
Sliwiński, gen. - Serock, Brzeżno. 
C z ł _ .t~ k. c v. i e -R a d v : 
Szulc Witold - Świekatowo , Stążki. 
Bohm Artur - Drzycim, Spławie; 
Czajkowski Józef - Warlubie, Płochocin. 
Czajkowski Klemens - Gruczno. · 
Karasiewicz Kazimierz - świecie, Starostwo II. 
Maercker Rudolf - Warlubie, Rulewo. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie W ojewćókie: 
Kentzer Władysław - Dr.zycim, Rówienica · 
Osiński Bolesław, nad!. Osie, Szarłata. 

POWIAT· SZUBIN. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Szulczewski Witold 
p o d ł o w c z y: ··; 

Kcynia,. Chwaliszewo. 
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Namysłowski Włac1ysław1 id. - . PakosćJ 
Piechcin. 

Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Szulczewski Witold - Kcynia, Chwaliszewo·. 

POWIAT TORUN~ 
Powiatowa Rada Lowiec1'a. 
f_, owczy: 
Kentzer Tadeusz - Turzno, Lipniczki. 
Pod ł o w cz o wie: 
Goetz Józef, dr. nadl. - Toruń, Szosa 

Bydgoska 5. 
Grzybowski Stanisław - Płużnica, Bocień. 
Hulewicz W'.acław - Papowo Toruńskie. 
Lamek, kpt. - Toruń, Pułaskiego 7. 
Członkowie Ra.dy 
Biesiadowski, kpt. - Toruń, Wygółkowskiego 8. 
Dzięgiele·.vski, inż. - Toruń, Pomorska Izba 

Rolnicza. 
Katarzyński Władysław - Grębocin. 
Kries Ewald - Ostaszewo, Sławkowo. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Matuszew~ki, mjr. - Toruń, Matejki 48. 

POWIAT TCZEW. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
l c w: z y: 
Raabe Czesław - Subkowy. 
Podłowczowie: 
Włażek Franciszek - Szlacheckie Lignowy. 
Brzoskowski Kazimierz - · Miło bądź. 
Ciążyński Kazimierz - GniewJ Cierpice. · 
Kowalski Jan - Morzeszczyn, Bielsk. 
Litarowicz Kazimierz - Tczew, Bałdowska 50. 
Płocieniak Czesław - Pelplin, Wola. 
Ponczek Emil - Gniew. 
Raczkowski Józef - Tczew, Piotrowo. . 
Rybicki, mjr. - Tczew, II Bataljon Strzelców. 
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G?. ł c, n ko wie Rn dr: 
Boheński, sędzia - Gniew, Sąd Grodzki. 
Fijałkowski, inż. - Pelplin, Nadleśnictwo. 
Łubieński Zenon - Subkowy, Wielgłowy. 
Prass Arno - Godziszewo, Rościszewo. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Litarowicz Kazimierz - Tczew, Bałdowska 50. 
Łubieński Zenon - Subkowy, W1elgłowy, 

POWIAT TUCHOLA. 

Powiatowa Rada ł..owiecka. 
Łowczy: 
Hoppe Stanisław - Huchola, świecka 1. 
P o d ł o w cz o w i ei 
Dutkiewicz Norbert - Gostyczyn, Nadleśnictwo 

Piątkowo. 
Glaza Czesław - Tuchola, Świecka. 
Rakowski Stanisław - Raciąż·, Nowe Żalno. 
Członkowie Rady: 
Dobbek Bolesław - Tuchola, Nowa Tuchola. 
Górski -Jan - Gostyczyn, Kamienica. 
Jankowski Stefan - Pruszcz, Motyl. 
Szulc Otto - Tuchola, Rynek. 
Delegat na W aine Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Połczyński - Janta Adam - Silno, Wysoka. 

POWIAT WĄBRZEżNO. 
Powiatowa Rada ł.owiecka. 
Łowczy: 
Mieczkowski Leszek - Wąbrzeźno, Niedźwiedź. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Dąbrowski Leon - Wąbrzeźno, ·W'olności 21. 
Kentzer Roman - Rychnowo, Pruskołąka. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Dąbski Jerzy - Wąbrzeźno, W ałycz. 
Dębski Tomasz - Wąbrzeźno, Wolności. 
Piotrowski Jan, dr. - Wąbrzeźno, Kościuszki. 
Putynkowski Franciszek - W.ąbrzeźno, 
Wybudo~anie, 
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Schełler ·Szczepan - Wąbrzei_no, : Mestwina. --
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie, 
Czarnota ~ Bojarski Zbigniew_ - ·WĄbrzetno, 

Rynek. 

POWIAT WLOCLAWEK.., 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Broel Plater hr. Witoltt - Bóniewo, Osiecz 

Wielki. 
P o d ł o w cz o wie: 
Bacciarelli Kazimierz - Brześć Kujawski, 

Jądrowice. 
Laszenko Aleksander __... Włocławek, Bulwary 22. 
Grodzicki Filip - Lubraniec, Kazanie. 
Około • Kułak Jeuy, inż. - Włocławek.-
Szczęśliwa 2. 

C z ł o n k o w i e - R a dy: 
Hanuszkiewicź Leon - Włocławek, 

Szczęśliwa 2. 
Kawalec Henryk, prof. - -Włocławek, 

Słowackiego 7. -
Delegat na Walne Z.gromadzenie Wojewódzkie. 
Kawalec Henryk, prof. - Włocławek. 

Słowackiego 7. 

POWIAT WYRZYSK~ -
PowiatQwa Rada Lowiecka. 
Ł o WC Z-y: -
Chłapowski Mie-czysław - ·Bagdad. 
P o d ł o w c z o w i e : 
Bock Stefan - Miaste·czko kr., Grabówno. 
J a~odziński Piotr - · · samostrzel, Nadleśnictwo 

Borek. 
Koczorowski Franciszek - Mrocza, ·Witosł:aw. 
Kurpiński J.a.:ti :=--- Nakło. 
Maciejowski Erazm ...:....;; Białośliwie. - ·: 



Nowakowski Ma.rjan, inz. - · Łobżenica.. 
Sżczerbin. . · .. · 

Delegat na Walne Zgr'omadzenie Wojewódzkie. 
Chłapowski Mieczysław - Bagdad. 

ODDZIAŁ SLĄSKI. 

śląska Wojewódzka Rada Łowiecka. 
Katowice, Sienkiewicza 34. 
Prezes: 
Rowiński Antoni, inż - Knurów. · 
W i c e p r e z e s i: 
Cenkier Stanisław, nadL - Tychy, Zwaków. 
Potyka Józef, dr. - Tarnowskie Góry. 
Sekret ar z: 
Urbański Romuald, nadl. - Katowice, Muchowiec. 
Skarbnik: 
Herde Franciszek - Siemianowice, Bytomska. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Buczacki Józef, inż. - Cieszyn, Zamek. 
Hegenscheidt Klaus - Orzecze, Ornontowice. 
Pawelec Alojzy, dr. - Wodzisław. 
Willert Franciszek, dr. - Lubliniec, Stalmacha 1. 
Zagórowski Juljan, dr. gen, - Katowice, 

Jordana 14. 
Komisja Rewizyjna. 
Członko wie: 
Fogt Jerzy, inż. - Bielszowice. 
Marquardt Eryk, inż. - Chorzów, Bytomska 50. 
Rzeźniczek Maks., wiceburm. - Lubliniec. 

Rynek. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Związku: 
Buczacki Józef, inż. - Cieszyn, Zamek. 
Bukowski Jan, inż. - Piekary śl., Cecylji. 
Cenkier Stanisław, nadl. - Tychy, Zwaków. 
Rowiński Antoni, inż. - Knurów. 
Sąd Łowiecki. 
Członko w i e: 
Buczacki Józef, inż. - Cieszyn, Zamek. 
Foi!t Jerzy, inż. - Bielszowice. 

416 

, 



Malinówski Władysław, inż. Rybnik, Gra-
żyńskiego 14. 

Potyka Jozef, dr. - Tarnowskie Góry. 
W1llert Franciszek, dr. - Lubliniec, Stalmacha 1. 

POWIAT BIELSKO. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Hab1cht Ernest, dr. - Grodziec $1., Zamek. 
Po d ł o w cz o wie: 
Adamczyk Adolf - Bielsko, Starostwo. 
Iwanek Ferdynand, inż. - Dziedzice. 
$w1ątkowski Franciszek, inż. - Chybie, 
Nadleśnictwo. 

Cz ł o n k o w i e Rady: 
Adamecki Teofil - Bielsko, Pasaż 1. 
Bocheński W1adysław - B.elsko, Starostwo. 
Kasperlik Karol, ksiądz - Bielsko, Hechera 6. 
lJclegat na Walne L.gromadzeme Wojewódzkie. 
Adamecki Teofil - Bielsko, Pasaż 1. 

POWIAT CIESZYN. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Buczacki Józef, inż. - Cieszyn, Zamek. 
Podłowczowie: 
Badura Ludwik, leśn. - Zebrzydowice 137. 
Chmiel Jan, prof. - Cieszyn, Stawowa 7. 
Jackowski Władysław, nadl. - Ustroń, 

Nadleśnictwo L. P. 
Ja~ i enicki Stefan, nadl. -=-- Cieszyn, Nadleśnictwo 

Haźlach. 
Konczakowski Brunon Cieszyn, Pl. Sobie-

skiego 18. 
Nowak Bronisław, podkm. - Cieszyn, 

Ratuszowa 7. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Broda Jerzy - Cieszyn, Ogroazcna. 
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Mitręga Paweł - Cieszyn, Michejdy 18. 
Moskała Leon - Ustroń. 
Niemiec Karol - Cieszyn, Michejdy: 
Pithard dr. med. - Wisła. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Broda Jerzy - Cieszyn, Ogrodzona. 

POWIAT KATOWICE. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Radzimiński ·WJ.told - Janów śl., Giszowiec, 

Rynek 1. 
P o d ł o w c z o w i e: 
F ogt Jerzy - Bielszowice, Kopalnia. 
Herde Franciszek - S1emianowice1 Bytomska 17. 
Landauer Rudoii - Katowice, Mickiewicza 10. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Derg1man Gustaw Katowice, Wojciechow-

skiego 98. 
Podgórny Jan, dr. -: Katowice, Sienkiewicza 7. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Radz1miński Witold - Janów SL, Giszowiec, 

Rynek 1. 
Szeienc Wilhelm - Szopienice, 11-go Litopada 4. 

POWIAT LUBLINIEC. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Ł owczv: 
Wllk:rt Franciszek, dr. - Lubliniec, Stalmacha 1. 
P o d ł o w c z o w i e: 
·Gabryel Bronisław, inż. - Boronów, 

Nadleśnictwo Zumpy. 
Jasieński Władysław, inż. - Lubliniec, Ogrodowa. 
Koza Józef - Lubliniec, Cegielnia Witta. 
Langoś Andrzej - Lubliniec, M~arki 12. 
Owczarek Wiktor - Koszęcin, Piasek. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Monmolon Karol - Lubliniec, Piłsudskiei!o. 
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Piechot~ Józef - Lubliniec, Mickiewicza. 
Spałek Karol - Lubliniec, Zamkowa. 
Delegat na Walne Z.gromadzenie Wojewódzkie. 
Rzeźniczek Maksymiljan - Lubliniec, Rynek. 

POWIAT PSZCZYNA. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Cenkier ::itanisław, nadl. - Tychy, Żwaków. 
i' o d ł o w cz o wie: 
l:hocki W'iadys1aw - Pszczyna. 
De.ong Karol, mż. - Pszczyna, Leśnictwo 
Państwowe Branice, 

C z ł o n k o w i e ł<. a dy: 
Obroc..ki Ju,jan - Miedźna, Góra Zawadzka. 
Re.zenstem Ka10l - -fawłowice. 
Zacnert Włodz1m.erz - Pszczyna. 
1.Jelegat na Walne t.gromadzen1e Wojewódzkie. 
Goeoel Jan - Pszczyna. 

POWIAT RYBNIK. 

Pow~atowa Rada Łowiecka. 
i.owczy: 
GrzEisik Antoni - Rybnik, Strzelnica 9. 
Podłowczowie: 
Bys1ek Zdzisław - Rybnik, Rynek. 
Rowiński An.oni, inż. - Knu1 ów. 
Trawiński Wacław - Wodz.s1aw. 
Topiarz Franciszek ·- Godów, Łaziska. 
Członkowie Rady: 
Chrószcz Konrad - Rybnik, Raciborska 56. 
Dombek Zacheusz - Rybnik, Korfantego 11, 
Malinowski Wiadysław - Rybnik, 
Grażyńskiego 14. 

Delegat na \v alne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Malinowski Władysław - Rybnik, 
Grażyńskie20 14. 
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POWIAT śWIĘTOCJILOWICE. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
L owczy: 
Marquardt Eryk - Chorzów 2, Bytomska _SO. 
Pod ł o w c ·z y: 
Sołtysek Piotr - Chorzów 1, Szopena 11-'a. 
POWIAT rARNOWSKIE GóRY. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: _ 
Potyka Józef, dr. - Tarnowskie Góry, 

Byto.mska 6. 
P o d ł o w cz o wie: _ 
Emig Rolf, inż. - $wierklaniec. . 
Garbarczyk Roman, mjr. - Tarnowskie Góry, 
Styczyńskiego 8-a. 

Cz ł o n ko wie Ra dy: 
Baworski Ottomar, «lr. - Tarnowskie Góry, 

Krakowska 20. 
Bacik Franciszek - Tarnowskie Góry, 

Bytomska 5. 
Stopczyński Mieczysław - Tarnowskie Góry. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Bacik Franciszek - Tarnowski~ Góry, 
ODDZIAŁ WARSZAWSKI. 
Warszawska Wojewódzka Rada Łowiecka. 
Warszawa, Nowy Swiat 35. 
Prezes: 
Gędziorowski Bohdan - Warszawa, Hoża 41. 
W i c e p r e z e s i: 
Jagodz.ński Zvgmunt-Warszawa, Kozietulskiego 2. 
Mickiewicz Marjan, inż. - Warszawa, . · 

Mazowiecka 4. 
Dział I organizacji i ' propagandy: 
Szyryński Gałka Kazimierz, inż, czł. Rady ~ War

szawa, Mokotowska 5. 
Dział II ł o wie c t w a: 
Kowalski Zbigniew, czi-. --Rady - Warszawa, Dą

browiecka 34. 
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D z i a ł III s t a t y s t y k ·i: 
Szybalski Bronisław, czł. Rady - Warszawa, Klo

nowa 5. 
D z i a ł IV fi n a n s ·o· w o - b u d ż e t o w y: 
Zabłocki Zbigniew, czł. Rady - Warszawa, Mar
szałkowska 31. 

Dział V sekretarjat: 
Kobielski Zygmunt, inż., czł. Rady - Warszawa, 

Litewska 7. 
Cz ł o n ko wie Ra dy: 
Abramowicz Tadeusz - Kutno, Mnich. 
Bądzyński 1Antoni - Warszawa, Barbary 10. 
Strzelecki Leon, płk. Warszawa, Al. Uja-

zdowskie 3. 
Żenczykowski Józef dr . ..:___ Płoc~, Słoneczna 25. 

Komisja Rewizyjna. 
C z ł o n k o w i e: 
Kamieński Kazimierz Warszawa, Sułkow-

skiego 2. 
Stypiński Jan Mieczysław - Warszawa, Nato-

lińska 5. 
Z as tęp cy: 
Klawe Roman - Warszawa, AL Lotników 6. 
Wattson Wacław - Warszawa, Trębacka 4. 

Delegaci na Walne Zgromadzenie Związku: 
Bądzyński Antoni - .W'.arszawa, Barbary 10. 
Kobielski Zygmunt, inż. - Warszawa, Litewska 7. 
Kowalski Zbigniew - Warszawa, Walecznych 18. 
Lilpop Tadeusz Warszawa, Plac Małachow~ 

skie~o 2. 
Szybalski Bronisław - Warszawa, Klonowa 5. 

Sąd Łowiecki. 
Pr ze w od n i czą cy: 
Tynelski Stanisław, dr. Warszawa, Akade-

micka 3. 
Członkowie: 
Bakierowski Wacław, dr. - Warszawa, Hoża 66. 
Cierpiński Michał, inż. - .Warszawa, Górskiego 6. 
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Nitribitt Aleksander, dr, Warszawa, Mo-
niuszki 3. 

Ocetkiewicz ·W'.itold - Warszawa, Traugutta 6. 
Opęchowski Edward, inż. - Warszawa, Fałata 2. 

WARSZAWA - POŁUDNIE. 

Grodzka Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Szybalski Bronisław · - Warszawa, Klonowa 5. 
Podłowczowie: 
Suchodolski Witold - Warszawa, Akademicka 3. 
Zabłocki Zbigniew-Warszawa, Marszałkowska 31. 
Członkowie Rad .y: 
Bądzyński Antoni - Warszawa, Barbary 10. 
Grymiński Ignacy - ·W'.arszawa, AL Jerozolim-

skie 79. 
Niewęgłowski Kazimierz-Warszawa, Filtrowa 71a. 
Suchorzewski Kazimierz - W'.arszawa, 

Żulińskiego 10. 
,Wagner Józef - Warszawa, żelazna 38. 

WARSZAW A - PóLNOC. 
Grodzka Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Zygadło Stefan - Warszawa, Krechowiecka 6. 
P o d ł o w cz o wie: 
Strzelecki Jan - Plac Henkla 2. 
Szniersztajn Tadeusz-Warszawa, Mickiewicza 30. 
C z ł o n k o w i e R a d y: · 
Gruner Aleksander - Warszawa, Niska 60. 
Klawe Roman - Warszawa, AL Lotników 6. 
Delegat na Walne Z~romadzenie Wojewódzkie. 
Klawe Roman - Warszawa, AL Lotnikow 6. 

WARSZAWA - PRAGA. 

Grodzka Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Kitzman Karol - .Warszawa, Skargi 48. 
p o d ł o w c.z y: 
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Małachowski M., dr. - Warszawa, 
Zygmuntowska 6. 

Cz ł o n ko w i e Rady: . 
Przychodźko Bazyli - ·W'arszawa, Krvniczna 1. 
Swiderski Kazimierz - Warszawa, Walecznych 18. 
żołędowski Edmund - Warszawa, Brzeska 20. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Swiderski Kazimierz - Warszawa, Walecz~ych 18. 

WARSZAW A - śRóDMIĘ,5CIE. 

Grodzka Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Hahn Stanisław - Warszawa, Czerniakowska 202. 
P o d ł o w cz o wie: 
Lange Józef - Warszawa, Gęsta 18. 
Palecki Stanisław - Warszawa, ·W'ilcza 50. 
Szydłowski Sławosz - Warszawa, Widok 11. 
Wattscn Wacław - Warszawa, Trębacka 4. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Buckiewicz Antoni, płk-Warszawa, .Okólnik 5-a. 
Karnicki Ludwik - Wanzawa. 
Strzelecki Leon, płk. - ·W·arszawa. 

Al. Ujazdowskie 3. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Lilpop Tadeusz - ·Warszawa, Plac Małachow

skiego 2, 
Mickiewicz Marjan, inż. - Warszawa, 

Mazowiecka 4. 
Strzelecki Leon, płk. - Warszawa, 

AL Ujazdowskie 3. 

POWIAT CIECHANóW. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Burzmiński Fryderyk - Ciechanów, Płońska 6. 
P o d ł o w c ż o w i e: 
Helwich Kazimierz, inż. - Krasne, Krasiniec. 
Liszewski Ludwik - Glinojeck. 
Płoski Antoni - Ciechanów, Pałuki . . 
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Sielski Jerzy - Gołymi·n. 
Tarnowski Tadeusz - Regimin, Lekowo. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Kownacki Jan - Glinojeck. Cukrownia, 
Raniecki w·acław - Ciechanów, Sląska 1. 
Tarnowski Tadeusz - Rygimin, Lekowo. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Raniecki Wacław - Ciechanów, Sląska 1. 

POWIAT DZIALDóW. 
Powr atowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Pańkowski Włodzimierz Gralewo, Szczupliny. 

POWIAT GOSTYNIN. 
Pow! atowa Rada Łowiecka. 
Ł o w-czy: 
Janasz Gustaw - Żychlin, Trembki. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Ike Duninowski bar. Stefan - Duninów. 
Morawski Tadeusz - Gostynin, Koszelew. 
Cz ł o n k o w i e R ad y: 
Malczewski Ludwik - Gostynin, Starostwo. 
S~einhagen Henryk-Warszawa, Plac Napoleona 5. 
Stokowski Zygmunt - Żychlin; Kamieniec, 
Wołowski Zy,gmunt - Gąbin, Staw. 
Delegat na Walne Zf;!romadzenie Wojewódzkie. 
Steinhagen Henryk-Warszawa, Plac Napoleona 5. 

POWIAT GRóJEC. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Morawski Tadeusz - Grójec. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Grob=cki Jerzy - Gróiec, Odrzywołek. 
Klimowicz Czesław - 'Grójec, Powiatowa 

KoJllenda P. P. 
Plebański Tadeusz - Góra Kalwaria, Potycz. 
Szonert Adolf .- Chynów, Drwalew. 



C z ł o n k o w i e R a dy: 
Grzybowicz Wacław - Grójec, Laskowa 9. 
Ho1enderski Janusz - Grójec, Uleniec. 
Janasz Aleksander - Błędów, Dańków. 
Mulewicz Józef, dr. - Grójec, Piłsudskiego. 
Suski Stanisław - Warka, Laski. 
Delef;!at na Walne Zgromadzenie W of ewódzkie 
Grzybowicz Wacław - Grójec, Laskowa 9. 

POWIAT BLONIE. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Haeberle Franciszek - Grodzisk Mazowiecki, 

P. O. W. Nr. 22. 
P o d ł o w cz o wie: 
Dzikiewicz Jan - Żyrardów, Limanowskiego 6. 
Ertner Aleksander - Nadarzyn. 
Kulisiewicz Tadeusz - Błonie, Warszawska 2. 
Ojrowski Gabryel - Mszczonów, Rynek. 
Pieśko Franciszek - Grodzisk, Szkolna 6. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Ch„zanowski Kazimierz - Grodzisk Mazowiecki, 

Kościuszki 13. 
Grzędzica Ignacy - Grodzisk Mazowiecki, 

Zapole. 
Pogonowski Ignacy - Grodzisk Mazowiecki, 

Kilińskiego 6. 
Szczygielski Jurga .Mieczysław - Grodzisk 

Mazowiecki, Izdebno. 
Tomaszewski Edward - Nadarzyn, Zosin. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Woiewódzkie. 
Szyryński Kazimierz - Warszawa, Mokotowska 5. 

POWIAT KOTNO. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Abramowicz Tadeusz - Kutno, Mnich. 
Podłowczowie: 
Biernacki Jan ":'"""' Ostrowy, Imielno. 
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Brymas Mieczysław - · Kutno, Narutowicza 1. 
Lazar Paweł - Ostrowy, Kro.śniewice. 
Członkowie Radr 
Kamiński Zygmunt - Kutno, Rychtelskiego 7. 
Liedke Jan - Kutno, Przemysłowa 5. 
Sławiński Janusz - Żychlin, Bedlno. 
Wyganowski Jan - Ostrowy, Francisłów, 
Delegaci na Walne Zi!romadzenie Woiewódzkie. 
Dziedzic Teodor - Kutno, Bema 20. . 
Jasiukowicz Stanisław - Krośniewice, Chodów. 

POWIAT LOWICZ. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: . 
Przegaliński Wiktor · - Sobota. 

POWIAT MAKOW MAZOWIECKI. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o w c zv: 
Wójcicki· Jan - Krasnosielc. 
P o d ł o w cz o wie: 
Dębicki Kazimierz - Maków Mazowiecki. 
Nycz Tadeusz - Szelków Nowy, Leśnictwo 

Magnuszew. 
Grzymała - Siemianowski Stanisław - Maków 

Mazowiecki, Starostwo. 
Cz ł o n ko wie Rady: 
Chrzanowski Henryk - Maków Mazowiecki, 

Chrzanów. . 
Plewiński Czesław - Maków Mazowiecki, Załuże. 
Delegat na Walne Zgromadzec.ie Wojewódzkie. 
Dębicki Kazimierz - Maków Mazowiecki. 

POWIAT MIŃSK MAZOWIECKI. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Ł owe zy: 
Łodzia-Michalski Leonard Jerzy, płk. -· Mińsk 

Mazowiecki, 7_ P. · Uł. Lub. 



P o d ł o w c z o w i e: 
Czarnocki Juljan - Siennica. 
Darkowski Czesław - Cegłów1 Mienia. 
Jełowicki Feliks - Dobre, Nowa Wieś. 
Koszutowski Wincenty - Stanisławów, 

Warszawska. 
Rychłowski Antoni - Mińsk Mazowiecki, 

Dobrzyniec. 
Wyleżyński Bohdan - Latowicz, Wielgolas. 
Cz ł o n ko wie Rady: 
Bełkowski W'.acław - Siennica, Nowy Dwór. 
Głuchowski Antoni - Mińsk Mazowiecki, 

7 P. Uł. Lub. 
Krasowski Andrzej - Mińsk Mazowiecki, 

7 P. Uł. Lub. 
Zaremba Stefan - Mińsk Mazowiecki, 

Piłsudskiego, 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Głuchowski Antoni - Mińsk Mazowiecki, 

7 P. Uł. Lub. 

POWIAT MŁAWA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Bagieński Wiktor - · Strzegowo, Radzimowice. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Albrecht Kazimierz, kpt. - Mława, 

Sienkiewicza 31. 
Łebkowski Stanisław, inż. - Wyszyny. 
Szałowski Janusz - Zuremin, Rozwozin. 
Szczepański Roman - Mława. 
Waśniewski .Michał - Zaborowo, Janowiec 

Kościelny. 
Cz ł o n ko wie Rady: 
Gniewiewski Adam - Mława, 3-go Maja 4. 
Łojewski Mfohał - Mława. 
Szałowski Janusz - Żuremin, Rozwozin. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Albrecht Kazimierz - Mława, Sienkiewicza 31. 
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POWIAT PŁOCK. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Zenczykowski Józef, dr. - Płock, Słoneczna. 
P o d ł o w c z o w i e: 
C;chowski Zygmunt - Bulkowo, Pilichowo, 
Czaplicki Antoni - Bodzanów, Osiek. 
Dziewanowsld Stanisław - Wyszogród, 

Grodkowa. 
Goćkowski Tadeusz - Bądkowo Kośc., 

Rembiefin. 
Gorczyński Tadeusz - Proboszczewice, 

Ogorzeli ce. 
Graoowski Karol - Drobin, Setrop1e. 
Halik Stefan - Bielsk, Kostery. 
Jaroszewski Stan:sław - Borowiczki, Cukrownia. 
Kłobukowski Hygin - Bielsk, Gołocin. 
Lasocki Józef - Bodzanów, Pepłowo. 
M:ichciński Jan - Bielsk, Leszczyn. 
Piwnicki Stanisław - Płock, Sikorz. 
Rościszewski Stefan - Staroźreby, Bromierzyk. 
Rozlau W'ładysław - Płock. 
Ruszczyński Czesław - Płock, Ciołkowo. 
Cz ł o n ko w i e Ra <1 y: 
Kowalewski M'lksymiljan, płk. - Płock, P.O.W. 5. 
Rościszewski Stanisław - Będkowo Kość., 
Brudzeń Duży. 

Włodkowski Bolesław - Płock. 
Delegat na Walne Zgromadzenie W oiewódzkie. 
RC"ściszewski Stanisław - Będkowo Kość., 
Brudzeń Duży. 

POWIAT PŁOŃSK. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o w c .z y: 
Abramowicz Michał - Płońsk, Niewikla. 
Podłowczowie: 
Domański Piotr - Zakroczym, Zdunowo. 
Kocfędu AnClrzej - Dziektarzewo. 
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POWIAT PRZASNYSZ. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Kwiatkowski Michał - Przasnysz, Ciechanowska. 
Pod ł o w cz o wie: 
Bajdecki Stanisław - Janowo k/Chorzel. 
Bojanowski Michał - Przasnysz, Chojnowo. 
Lityński Bronisław - Chorzele, Rycice. 
Rzepecki Kazimierz - Baranowo k/Ostrołęki. 
Zwolanowski Alfred - Przasnysz, Przejny. 
Członkowie Rady. 
Bojanowski Michał - Przasnysz, Chojnowo, 
Gumiński An'toni - Chorzele. 
Olszewski Antoni - Chorzele. 
Przepałkowski Zygmunt, starosta - Przasnysz. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Bojanowski Michał - Przasnysz, Chojnowo. 
Kwiatkowski Michał - Przasnysz, Ciechanowska. 
ł'rzepałkowski Zygmunt, starosta - Przasnysz. 

POWIAT PUi.TUSK. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Różański Czesław - Pułtusk, Kościuszki 206. 
P o d ł o w c z o w i e: · 
Archutowski Tadeusz - Pułtusk, Growo. 
Gr~gorowicz W1ktor - Winnica, Zbrożki. 
Rościszewski Zdzisław - Nasielsk, Chscynno. 
Sędzimir Jan - Gąsocin, Szlubowo. 
Skarżyński Edmund - Wyszków, Rybienko. 
,Welcer Czesław - Pułtusk, Leśnictwo 

Grabówiec. 
Zabokrzycki Stanisław ·- Pułtusk, Zarząd Miejski. 
Cz ł o n ko w i e Ra dy: 
Górski Wacław - Pułtusk, Starostwo. 
Kobyłecki Józef, płk. - Pułtusk, 13 P. P. 
Stawicki Stanisław, kpt. - Pułtusk, 13 P. P. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Kobyłecki Józef, płk. - Pułtusk, 13 P. P. 
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POWIAT RADZYMIN. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Lowe z y: 
Kronenberg Stanisław - Radzymin, Cegielnia 

Wa wrzyna. 
podłowczy: 
Amejko Henryk - Radzymin, Cegielnia 

Marjanów. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Flejszer Ksawery - Radzymin, Czartoryskiej 8. 
Rau Henryk (jr.) - Radzymin, Cegielnia, Słupno. 
Rother Roman - Warszawa, W'idok 16. 
Strusiński Jan - Radzymin, Starostwo Powiatowe. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
·stal:hlewski Władysław - Radzymin, Cegielnia. 
Wyszyński Władysław - Radzymin, Niegów. 

POWIAT RAWA MAZOWIECKA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Lowe z y: 
Luboradzki Stanisław - Czerniewice k/Rawy 

Mazow., Lipie. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Gomółka Józef, inż. - Inowłódź n/Pilicą, 
Nadleśnictwo Glinna. 

Roszkowski Stanisław - Rawa Maz., Ossa. 
Zienkowski Jan, mgr. - Nowe Miasto n/P11icą. 
Członkowie Radr 
Fihński Marjan, sędzia - Rawa Maz., Sąd 

Grodzki. 
Modliński Stefan, starosta pow. - Raw_a Mai. 
Petrykowśki Antoni1 inż. - Tomaszów Maz, 
Nadleśnictwo L. P. Lubochnia. 

Przygoda Leon, kom. pow. P. P. - Rawa Maz. 
Walewski Aleksander - Rawa· Maz., Zglinna. 
Delegat na Walne Zgromadzenie W ofewódzkie. 
Zalewski Kazimierz, mgr. -- Rawa Maz . 
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POWIA"T SIERPC. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Malewicz Stanisław, dr. - Sierpc, Narutowicza. 
Podłowczowie: 
De Thun ·W'.mcenty - Raciąż, Koziebrody. 
Krajewski Jan - Gozdowo, Kolcźyn. 

POWIAT SKIERNlĘWICE. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o WC z y: . 
Pawlłcki Józef - Skierniewice, Senatorska 8. 
po dł owczy: 
.Wierzbowski Ludwik - Skierniewice, 

Lelewela 19, 
Cz ł o n ko wie Ra dy: 
Dura Adam - Skierniewice, Zapady. 
Keppen Antoni - Skierniewice, .Kozietulskiego 6 . 
. Wo1taszewski Stanisław - Skiermew~ce, 

Prymasowska 7. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Zabłocki Henryk - Skierniewice; Traugutta 8. 

POWIAT SOCHACZEW. 
Powiatowa Rada Łowiecka'~ 
Łowczy: 
Kowalski Witold - Sochaczew, Starostwo, 
ł' o d ł o w c z o w i e: 
Burczak Abramowicz S. - Szymanów, Skotniki. 
Grzybowski ·Witold - Sochaczew, Ruszki. 

POWIAT WARSZAWA • . 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Kowalski Zbigniew - Warszawa, Walecznych 18. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Herget Zygmunt - Jabłonna k/Warszawy. 
Nowakowski Michał - Karczew, Leśnictwo Torfy. 
Steinhal!en Artur - .Warszawa1 Jerozolimska 77. 
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Wasiewicz Bronisław - Wilanów, Leśnictwo 
Kabaty. 

Zwolanowski Wiktor - Jabłonna k/Warszawy, 
Leśnictwo Buchnik. 

C z ł o n k o w i e R a d y: 
Juchniewicz Zygmunt - Sękocin, Falęty. 
Lilpop Tadeusz - ·W~arszawa, Plac Małachow-

skiego 2. 
Mieszkowski Marjan, płk. - Pomiechówek. 
Sliwowski Stefan, mjr. - Warszawa, Kilińskiego 1. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Juchniewicz Zygmunt - Sękocin, Falęty. 
Proszkowski Dymitr, mjr. - Warszawa, 

Ursynowska 22. 

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI 
Wielkopolska Wojewódzka Rada Łowiecka. 
Poznań, Działyńskich 2, 

Prezes: 
Chłapowski Konstanty, płk. - Kwilcz, 
Mościejowo. 

W i c e p r e z e s i: 
Czartoryski ks. Olgierd - Krotoszyn, Baszków. 
Lossow Adam - Poznań, Mickiewicza 23. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Coelle Hans - Kostrzyń, Gwiazdowo. 
Donimii-ski Jan - Bojanowo, Tarchalin. 
Dziewolski Jan, inż. - Poznań, Dyrekcja Lasów 
Pań& twowych. 

Orłowski Zdzisław, kpt. - Poznań, Zakręt 14. 
Przyłuski Stanisław -- Krotoszyn, Łagif~wniki. 
Raszewski Kazimierz - Kalisz, Asnyka 81. 
Schechtel Edward, prof. dr, - Poznań, Libelta 13. 
Wize Krzysztof, dr. - Nekla, Dzierznica. 
Woszczyński Stańisław, inż.-:- Chodzież, Podanin. 
Ziółkowski Józef - Poznań, Piekary 5. 
Komisja Rewizyjna:. 
Człon k o wie: 
Dybowicz Franciszek - Racot, Horyń. 
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Jarosz Stanisław - Poznań, Kręta 7. 
Kłos Antoni, inż; - Murowana Goślina, Kąty. 
Z as tęp cy: 
Brzeski Witold - Wódki. 
Kamocki Stanisław -- Rydzyna, Tworzanice. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Związku: 
Lossow Adam - Poznań, Mickiewicza 23. 
Orłowski Zdzisław, kpt. ·- Poznań, Zakręt 14. 
Przyłuski .Stanisław - Krotoszyn, Łagiewniki. 
Schechtel Edward, prof. dr. - Poznań, Libelta 13. 
Wize Krzysztof, -dr. - Nekla, Dzierznica. 

POWIAT CHODZ.IEż. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
I.c:wczy: 
Pankalla Bronisław - Szamocin, 'Jaktorowo. 
Pod ł o w cz o wie: 
Codrow Juljan - Kaczory, Ustroń. 
Dankowski Marian - Chodzież, Młyńska 1. 
Pyszke Wincenty - Ujście, Jabłonów. 
Winkowski Bolesław - Margonin. 
Wylegała Teodor - Chodzież, Prosna. 
Cz ł o.n k o wie Ra dy: 
Burow Karol - Ostrówki. . 
Sporny Eugenjusz - Margonin, Próchnowo. 
Szab)ewski Franciszek - Strzelecki Gaj, 
Nadleśnictwo Podanin .. 

Tołkacz Adam - Kaczory, Rzadkowo. -
Delegat na Walne Zgromadzeli~e Oddziałowe: 
Rohde Alfred - Margonl.n, Kościelna 1. 

POWIAT CZARNKóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o w cz v : 
Muszyński. Mieczysław, por. Młynkowo. 
Podł .owczy: 
Krzemieniewski Stanisław ....._ Połajewo. 
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C z ł o n k o w i e R a & y: 
Hochberg hr. ~ans Wilhelm. - . Goraj. 
Kasiór Marjan - Rosko. . 
Przyborowski Henryk - Połajewo. · 
Raiikowski Kazimierz - Czarnków. 
·W'.1elebski Franciszek - Wieleń n/N. 
De1egat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Paliszewski Bolesław - Gębice. 

POWIAT GNIEZNO. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Mukułowski Teodor - Witkowo, Kołaczkowo. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Kaczmarczyk Juljan, inż, - Czerniejewo. 

Głożyny. 
Karłowski Jerzy - Działyń, Sulin. 
Paruszewski Sylwester - Rogowo, Dziadkowa. 
Suchocki Stanisław, inż. - Skorzęcin, 
Nadleśnictwo Państwowe. 

Wierzchaczewski Franciszek, mjr. - Gniezno, 
Chrobrego 11. 

Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Filipowski Adam - Kiszkowo, Karczewo. 
Kutzner Tadeusz - Kłecko. 
Komornicki, mjr. - Gniezno, 17 P. A. L. 
Maciejewski Zygmunt - Czerniejewo, Nidom. 
Różakolski Stanisław - Gniezno, Trzeme-

szeńska 21. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Krzyżanowski Tadeusz - Mielżyn, Ruchocin. -

POWIAT GOSTYN: 
Powiatowa Rada Łowiecka . . 
Łowczy: 
Kurnatowśki Jan ..:_. Dusina. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Korytowski .Józef - Krobia, Chwałkowo. 
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Siciński Zygmunt _- Ęrzemieniewo, Krzysztoło~o 
Żółtowski- ht. Benedykt __. Za.esie, Godurowo. -
Cz i o n ko wie ka <1.-y: 
Kreutzinger Józef, · płk. - ·Poniec, 

• „::. 

. ' 
Bojanowska 26. 

Płoński Stan.sław - Krobia. 
Schmidt Mak&ymiljan - Kosowo n/Obrą. 
Wiszniewski Józef, inż. - Borek, Jeżewo. 
lJe.1.eaal. na W'co.ne L.gromadz~u t; wu \.wvuzkie: 
Psarski Zygmunt - GostyJ!, Cukrown:a. 

POWIAT JAROCIN. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Czarnecki hr. Marjan - Rusko. 
P o di o w cz o w 1 e: 
B_adała Antoni - W'oj.ciechowo. 
Cichowicz Zbigniew, dr, - Pleszew, Marszew. 
Ki1schtein Herbzrt - Pleszew, Skrzypna. 
Kaliński Em.l, d.-. - Jarocin, Starostwo. 
KiiUner Joachim - Kowalew, Fabjanów. 
Saw-cki Otto - Gołuchów. -
Schofer Filip - Nowe Miasto, Klęka. 
Witczak Wiadysław - Z.„rków, .l::S.ezd.ziadów. 
C z ł o n k o w i e R a d y; 
Muthan Karol - Golina, Potarzyca._ 
St:hofer Filip - Nowe Miasto, Klęka. 
Zdz.itow1ecki Jei:zy, inż. - Żerków, Komorze. 
ue1egat na w·ałne ZgromadzP-n e VI o· PWOQZiU~: 
Cichowicz Zbigniew, dr. -:-- Pleszew, Marszew. 

POWIAT KALISZ. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Raszewski Kazim:erz - Kalisz, Asnyka 81. 
P o Cl ł o w cz o w i e: 
Krzyżanowski Józef - Błaszki, Garbów. 
MiiLer .Juljusz - Kalisz, Warszawska 60. . 
Żywanowski Kazimierz - Kóiminek, Osuchów;· 
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Członko w i e Ra eł y: 
Chenczke Zdzisław - Kalisz, Blizanów. 
Jałowiecki Mieczysław - Kalisz, Kamień. 
Okoń Władysław - Zborów, Tykadłów. 
Okulicz-Kozaryn Jarosław, płk. - Kalisz, 
Łódzka 12. 

żuprański Władysław - Kalisz, 3-go Maja 23. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Wyganowski Stanisław - Kalisz, .Warszówka. 

POWIAT KĘPNO. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: . 
Siciński Michał -· Ostrzeszów. 
Pod ł o w cz o w· ie: 
Froehlke Alfons, inż. - Rychtal, Sadogóra. 
Ko~łowski Teofil - Ostrzeszów, Zamkowa. 
Stephan Henryk, nadl. - M:htat, Przedborów. 
Wiener Teodor - Laski, Jeleniogłowa. 
W olko Ludwik - · Kępno, 
Wycisk Wiktor - Lęka Opatowska, Dobry Gość. 
Członko w i e Ra dy: 
Braunek Teodor - Bralin, Nosale. 
Caliński Stanisław - Mikorzyn. 
Nieżychowski Kazimierz - Bukownica, Chlewo. 
Osiński Feliks, nadl. - Laski. 
Piotrowski Franciszek - Trzcinica, Teklin. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Osiński Feliks, nadl. - Laski. 

POWIAT KOLO. 

Powiatowa Rada ł..owiecka. 
Łowczy: 
Dunin hr. Antoni-Izbica Kujawska, Bogusławice. 
Pod ł o w cz o w i·e: 
W.śniewski Adam (jr) -: Kłpdawa, Leszcze. 
Zie-liński Michał - Ko.ło, Sw. Bogumiła 12. 



POWIAT KONIN: 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Kwilecki hr. Stanisław - Grodziec. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Gertig Bronisław - Gosławice, Cukrownia, 
Jelinek Edward - Konin, Kościuszki 23. 
Karczewski Antoni - Słupca, Cienin Zaborny. 

POWIAT KO$CIAN. 

Powiatowa R~da Lowiecka. 
Łowczy: 
Brzeski Edward, mjr. - Czempin, Oborzyska 

Stare. 
P o d ł o w cz o wie: 
Dybowicz Franciszek - Racot, Horyń. 
Kęszycki 'Karol - I{amieniec, Karczewo . 
Lisiecki Stanisław, nadl. - Zegrowo. 
Cz ł o n ko w i e Ra dy: 
Fryder Czesław - Nadaw. 
Hanken Hauke _;. Kokorzyn. 
Hulanicki Zygmunt - Czempin, Piotrowo. 
Morawski Krzysztof - Turew. 
Smigaj Nicefor - Kościan. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Hulanicki Zygmunt - Czempin, Piotrowo. 

POWIAT KROTOSZYN. 
Powiatowa Rada · Lowiecka. 
Łowczy; 
Czartoryski ks. Olgierd - Krotoszyn, Baszków. 
Pod ł o w cz o w. ie: 
Balcerek Romuald, mgr. - Koźmin. 
Fenrych Tadeusz Wiktor, kpt. - Krotoszyn, 

Zdunowska 67. 
Mrugasiewicz Wiktor, inż. - Krotoszyn, 

Jasnepole. 
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Przvłuski Stanisław --: Kobylin, Łagiewniki. 
Członkowie Rady: 
Chełkowski Michał, inż. - Kobylin, Rzemiechów. 
K„yśkiewicz Edmund - Kroto~zyn. 
Stolberg-Wernigerode Ludwik hr. - Koźmin, 

Borzęciczki. 
Tvs7kiew1cz hr. Stefan - Pogorzela. 
Delegat na Wąlne Zj!rom~dzenie Wojewódzkie: 
Bolt Jan - Krotoszyn, Skałów. 

POWIAT LESZNO. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Kamock1 Stanisław - Rydzyna, Tworzanice. 
P o d ł o w c z o wie: 
Panl Mieczysław, nadl. - Karczma Borowa, 
Kąkolewo. 

Szr.7.erbiński ·Wiesław, inż. - Rydzyna, 
Nadleśnictwo. 

C z ł o n k o w i e R a dy: 
Buliński Feliks -- Leszno. 
Leesen bar. Horst - Osieczna, Drzeczkowo. 
Sokolnicki Antoni - Pawłowice. 
Delegat na Walne Z~romadzenie Wojewódzkie: 
Królicki Stanisław, płk. - Leszno, 17 Pułk Uł. 

POWIAT MIĘDZYCHóD. 

Powiafówa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Kliszczynski Tadeusz, rejent - Międzychód. 
Cz ł o n k o w i e Ra lt y: 
Bartkowiak Władysław - Śródka, Myliń. 
Kalkreuth Joachim - Muchocin. 
Pujanek Teofil - Tuchola. 
Stryczyński Lucjan, nadl. - Sieraków. 
Wessel Aleksy - Silna, Swi~chocin. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Bardt Richard - Niemierzewo. 
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POWIAT MOGILNO. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Liszkowski Kazimierz - Kołodziejowo. 

Sosnówiec. 
Po cl ł o w cz o wie: 
Gruss Stanisław, ini: . ....:.... Szczepankowo. 
Jaczyński Tadeusz - Gębice, Marcinkowo. 
Kozłowski Stefan - Strzelno, Strzelno 

Klasztorne. 
Saskowski Antoni - Mogilno, Wyrobki. 
Schulze Marjan - Kwieciszewo, Kawka. 
Zawalicz-Mowiński Bolesław - Trzemeszno, 

Kierzkowo. 
Członkowie Rady: 
Amrogowicz Bohdan, dr.- Rzeszynek, Włostowo. 
Ciszewski, 'inż. nadl. - Strzelno, Miradz. 
Maciejewski Tadeusz - Mogilno . 
. Wilamowicz-Mollendorf bar. F. - Kruszwica, 

Kobylniki. 
Zenkteler Stanisław, starbsta - Mogilno. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Amrogowicz Bohdan, dr.- Rzeszynek, Włostowo. 

POWIAT NOWY TOMYSL. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
podłowczy: 
Kabza Jan - Bolewice. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Hildebrarid Hans - Mirkorzewo, $1iwno. 
Maniecki Józef - Opdenica, Terespotockie. 
Nitsche Roman - Nowy Tomyśl. 
Skalski Tadeusz, dr. - Nowy Tomyśl. 
Spendowski Adam _.: Lwówek. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Ruczyński Tadeusz ...:..- Opalenica, Rudniki. 
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POWIAT OBORNIKI. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
to w czy: 
Martyniec Leon, inż. - Oborniki. 
Pod ł o w cz o wie: 
Flis Jan, leśn. - Ludomy. 
Grochmalicki Kazimierz - Rogoźno, Leśn. 

Olszyna. 
Jażdżewski Ludwik - Wargowo, Nieczajna 
Kłos Antoni, inż. - Murowana Goślina, Kąty. 
Kycler Teodor - . Oborniki. 
C z ł o n k o w i e R a d v: 
Krygicz Maksymiljan, dr. -... Oborniki, Rudki. 
Kuehn Adam - Oborniki. 
M=Iewski Józef - Murowana Goślina, 
Łopuchówko. · 

Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Rosochowicz Cze~ław - Oborniki. 

POWIAT OSTRóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Ansion Kazimierz, prezes S. O, - Ostrów. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Daszkiewicz Zdzisław - Grabów, Raduchów. 
Tomaszewski Bronisław, inż. - Wielowieś. 
(.;zł o n ko w i e Ra d v: 
Chmielnik Edmund - Ostrów. 
Lipski Jan - Czekanów, Lewków. 
N' emojowski Mieczysław - Ostrów. 
Serwa Henryk - Ostrów. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Lipski Andrzej - Ostrów, Górzno. 

MIASTO POZNAN'. 
Grodzka Rada Łowiecka. 
Ło.wczy: 
Ziółkowski Józef - Poznań1 Piekary 5. 
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Podłowczy: 
Tomaszewski Kazimierz Poznań. 

Szwajcarska 15. 
~ z ł o n k o w i e R a dy: 
Nowak Franciszek, insp. L. P. __:_ Poznań, 

Jackowskiego, 
Pawłowski Jan - Poznań, Tama Garbarska 25. 
Ruge Tadeusz, · inż. - Poznań, AL Szelągowska. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Woiewódzkie: 
Jer~ykiewicz Bolesław _:_ Poznań, Pocztowa 30. 

POWJAT POZNA~. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Górski Henryk - Poznań, Gajowa 4. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Fogel Herman. inż. - . Poznań1 . Czerwonak. 
Freudenre;ch Bron: sław - ·Komorniki, Plewiska: 
Jeszke Władvsław, dr. - Tarnowo Podgórne. 
Komorowski Wacław - Poznań, Rudnicze. 
Kozłowski Henrvk - Jeziorki l</Poznania. 
K,11Jak J;in - Rokfotnica, Napachanie. 
W'idera Wiktor - B;skupice. 
Żychliński Józef .- Kohylnica, · Uzarzewo. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: · 
Dąbrowski Stefan, ·dr. - · Jeziorki· k/Poznania. 
Kopa Andrzej, płk. - Dooiewo, -Trzcielin. 
Krauze Erik - Pozna:ri, Marcelono. 
Retz Leon - Suchylas, Strzeszvn. 
Szvmański Zygmunt, prof. dr. __:._ Poznań, 

Rudnicze. · 
Delegaci na Walne Zgromadzenie W o'ewódzkie: 
Dąbrowski Stefan, dr. - JeZ:orki k/Poznania. 
Retz ~eon ~ Suchylas, Strzeszyn. 

POWIAT RAWICZ~ 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowcz-y~ . 
Plater hr. Jan - Pakosław, Osiek. · 
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P o d ł o w c z o w i e~ 
Adamczewski Tadeusz '-- Konarzewo. 
,Wierzchowiecki Alfons, kpt. -- Miejska Góra, 

Roszkówko. 
Cz ł o n k o w i e R a d v: 
Donimirski Jan, rlm. - Bojanowo, Tarchalin. 
Kiełbsz Józef, rtm. - Sarnowa. 
Miedziński Józef, prof. - Rawicz, Wały 

Batorego 4. · 
Urbanowski Stanisław - Boianowo, Gierłachowo. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Woiewódzkie: 
Donimirski Jan, rtm. - Bojanowo, Tarchalin. 

POWIAT sREM. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Watta Skrzydlewski Witold - Luciny: 

POWIAT SRODA. 

Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Mańkowski Andrzej - Miłosław, Winnagóra. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Bitter Heinz - Tulce, Nagradowice. 
F esser Walenty - Dominowo. 
Glabisz Ignacy - Kostrzyń, Iwno. 
Jachimowicz Jan - .Miłosław, Sabaszczewo. 
Polski Jan, hurm. - Sroda. 
Rekowski Kazimierz - Koszuty. 
Wojciński Bronisław - Krzykosy. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Bembnista Edmund - Środa. 
Piszczygłowa Stanisław, nadl. - Kostrzyn, Iwno. 
Przychodniak Władysław - Targowagórka, 

Racławki. 
Delegat na Walne Zgromadzen!e Wojewódzkie: 
Wize Krzysztof, . dr. - Nekla, Dzierznfoa. · 



POWIAT SZAMOTUŁY. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Niegolewski Andrzej - Bytyń. 
P o d ł o w cz o w i e: _ 
Adamczyk Seweryn - ·W'.ronki, Nadleśnictwo. 
Kościelski Stanisław - Szamotuły, Smiłowo. 
Kubiś Jan - Otorowo. 
Członkowie Rady: 
J"aniszewski Kazimierz - Podrzewie, Sękowo. 
Just Marjan - Ostroróg, Szczepankowo, 
Kurnatowski Stanisław - Wartosław, Pożarowo. 
Mycielski hr. Michał - Szamotuły1 Gałowo. 
Narajewski Adam, starosta - Szamotuły. 
Thomas Paweł płk. - Szamotuły. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Kurnatowski Stanisław - Wartosław, Pożarowo. 

Powiat Turek. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
~o w czy: · 
Murzynowski Czesław - Dobra, Mikulice. 
Po d ł o w cz o w i e: 
Łubieński Andrzej, inż. - Warta, Zakrzew. 
Orzechowski Tadeusz - Swir.ice Warckie, 

Zbylczyce. 

POWIAT WĄGROWIEC. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: · . 
Cieplucha Edmund - Wągrowiec, Bobrowniki. 
Pod ł o w cz o wie: 
Hoffmann Kazimierz - Wągrowiec. 
Jaroszyński Czesław - Wągrowiec. 
Laurentowski Roman - Skoki, Antoniewo. 
Połczyński Janta Roman - Rąbczyn, Zabiczyn. 
C z ł o n. k o w i e R a dy: 
Borowski Skarbek Stanisław - Rogoźno, Stare. 

443 



Milbradt Herman - Wągrowiec, Łęgowo . 
Modrzejewski Hipolit, dr. - Wągrowiec. 
Stachowiak Jan - ·W'ągrowiec. 
Szyfter Józef, kpt. - Wągrowiec, Rgielsko. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Modrzejewski Hipolit, dr. - Wągrowiec. 

POWIAT WOLSZTYN. 

Powiatow& Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Michałowski hr. Stefan - ·Wolsztyn. 
P o. d ł o w c z o w i e: 
Grabowy Stanisław - Chobienice, Nowina. 
Gross Karol, nadl. - Wolsztyn. Dąbrowa Stara. 
Klauziński Stanisław, not . ._ Wolsztyn, 
Markwitz Edmund - Kaszczor. 
Stanowski Bohdan - ·Wolsztyn, Kuźnica Zbąska. 
Wojciechowski Stanisław - Rakoniewice. 
Członko w i e Ra dy: 
Adamczewski Stefan - Starkowo. 
Chojecki Kaz;mierz - Chorzemin. 
Drzewiński "Józef - Obra. 
Jarvsz Stanisław, not. - Wolsztyn. 
Nędzewicz Zyl.1munt - Wolsztyn. 
Delegaci na Walne Zgromstdzenie Wojewódzkie: 
Jarysz Stanisław, not. - Wolsztyn. 
Wierzbiński Marceli, adw. - Wolsztyn, 

5-go Stycznia 66. 

POWIAT WRZEsNIA. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Ł o w cz v: 
Mycielski hr. Edward - Września. 
Pod ł o w cz o wie: 
Czarnecki Zvgmunt, nadl.-Września, Marzelewo. 
JaJlkowski Kaz;mierz - Borzvkowo, Gorazdowo. 
Szcześn:ewski Witold, inż. - Strzałkowo, 

Chwalibogowo II. 
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Żyźniewski Władysław, nadl. - Miłosław. 
Cz ł o n k o w i e Ra dy: 
Borczyński Stanisław, inż. - Orzechowo, 

Czeszewo. 
Brzeski Witold, in.Z. - Września, Wódki. 
Nowaczkiewicz Tadeusz, dr. - .Września, 

3-go Maja 3. 
Stempień Józef .....,._ Borzykowo, Cieśle ·W'ielkie. 
Wyganowski Tadeusz, inż.- . Września, Gozdowo. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie: 
Brzeski Wifold, inż. - Września, Wódki. 

POWIAT żNIN. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Brodnicki Stanisław - Zerniki, Obiecanowo, 
P o d ł o w cz o w i e: 
Mieczkowski Eaward - Wapno, Srebrnagóra. 
Tuchołka Zbyszko, inż. - Gąsawa, Marcinkowo 

Dolne. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Jurkiewicz Stanisław - Żnin, Rynek. 
Plater- hr. Henryk - Żnin, Góra. 
Swierczewski ' Henryk - Żnin, Starostwo. 

O D DZ I AL WILE Ń S KI. 

TOW'ARZYSTWO ŁOWIECKIE ZIEM 
WSCHODNICH. 

Wileńska Oddziałowa Rada Lo\\iecka. 
W'ilno, Mickiewicza 21. 
Obszar działania - województwa: nowoli!ródzkie 

i wileńskie. 
W i c e p re z e si: 
Łuczyński Wincenty. adw. ---: Wilno, 

Mickiewicza 21. 
Tyszkiewicz hr. Benedykt - Pierszaje, Wiała. 
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Sek r ~tar z: 
Radyński Ludwik - Wilno, Litewska 22. 
Skarbnik~ 
Grodzki Przemyiiław - Wilno, Zakretowa 11. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Buczyń~ki Marjan, plk. dr. - I.ida. 
Gołyński Bolesław - W,lno, Kasztanowa 7, 
Korsak Włodzimierz - Wilno, Mickiewicza 48. 
Korzon Stefan - Nieśwież, Piłsudskiego 17. 
Pusłowski hr. Ksawery - Albertyn, 
Radwan - Okuszko Aleksander - Budsław; Iłów. 
Rostw·orowski hr. Andrzej - Skrzybowce. 

Skobejki. 
Tukałło Mieczysław - Nowogródek. Boracin. 
Komisja Rewizyjna. -
C zł o n k o w i e: 
Niedźwiecki Wiktor - Wilno, Zarzeczna 16. 
Olszewski Mirosław - Słonim, Starostwo. 
Pawłowski Józef - Wilno, Mostowa 3-a. 
Z as tęp cy: 
Bułharowski Bolesław - Werenów, Barcie. 
Tyszkiewicz hr. Eugenjusz - Landwarów. 
Delegaci na Walne Z~romadzenie Związku. 
Laskowicz Juljan - Bastuny, Piatkowszczyzna. 
Łuczyński Wincenty, adw. - Wilno, 

Mickiewićza 21. · 
Tukałło Mieczysław - Nowogródek, Boracin. 
Tyszkiewicz hr. Benedykt - Pierszaje, Wiała. 
Sąd Łowiecki. 
Pr z ew o dni c z ą cy: 
Iliński - Kaszowski hr. Aleksander - Wilno, 

Orzeszkowej 11. 
C zł o n ko w i e: 
Brochocki Andrzej - Skrzybowce, Mały 
Możejków. 

Kiersnowski Tadeusz -- Wilno, Zawalna 7. 
Łuczyński Wincenty, adw, - Wilno, 

Mickiewicza 21. 
Niedźwiecki Wiktor - Wilno, Zarzeczna 16. 

~46 



Poklewski - Koziełł Józef - .' Kościeniewicze, : -
Wielki ~erwecz; _ . . . __ . _ _ _ 

Skoryna F r~ncisze_k ~ Zdziencioł, Łnkowszcz.yzna. 
Slizień Olgierd - Dziewiątkowicze. : .. , _ : · 
tysŻkiewicz hr. Ben·e-qykt - . Pi,~rszaje, Wiata„ · 
Tyszkiewicz' hr. Józef - Duniłcwicze. 
'Werner Władysław . - Mołodeczno, Zamk_owa 27. 

WOJEWóDZTWO - NOWOGRóDZKIE. 

POWIAT BARANOWICZE. 

Powiatowa Rada Łowiecka. · 
Low czy: 
Mackiewicz Konrad - Baranowicze, Cieszewla. 
P o d ł o w c z o w i e: 
B.ochwic Brunon - Leśna k/Baranowicz, 

Paulinowo. 
Czyżewski Antoni - .Baranowicze, Wydział ·Po-

wiatowy. · 
Szumski Józef - Baranowicze, Rejtana 29. 

POWIAT LIDA. 

Powiatowa Rada towiecka. 
Łowczy: 
Buczyński Marjan, płk. dr. - Lida~ 
P o d ł o w c z o w i e: 
Bułharowski Bolesław - Werenówc. Barde.. · · 
Henszel Ludwik - Krupa p/Lidą, WołdaciszkL -
Laskowicz Jul ian ~ BastUny, P1atkowszc-zyzna. 
Moraczewski Wojciech - Sobotniki, Rzemiasłow. 
Skinder Stanisław - Wawiórka, 

Bohdanow szczy zna. 
Truchanowicz Stanisław -:- Lida, Piłsudskie.go 4. 

POWIAT NIEśWIEZ. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: -
Korzon Stefan, inż. - l'fieśwież, Piłsu~s~iego. 17. 



P o d ł o w c z o w i e: . 
Dillenius Karol Teodor .- Nieswież, 27 P. Uł. 

. Gorski Władysław - Nieśwież, Starostwq . . · 
Ruszkiewicz Walenty -!"'""" Kleck,· 9 Baon K. O. P. 
W.oyniłowicz Józef -...... Zaostrowiecze,· 

Kuncowszczy.zna . 
. Zaleski Wacław - Siniawka, Jelenpol1 
Cz ł o n ko w i e Ra dy: 
Arciszewski Jan - Nieśwież, 27 P. Uł. 
Baranowski Mikołaj - Nieśwież, Zamek. 
Bróidziński Władysław - Nieśwież, 27 P. Uł. 
Niczyperowicz Jan - , Nieśwież, 27 P. Uł. 
Radziwiłł ks. Antoni - Nieśwież, Zamek. 
Delegat ·na Walne Zgromadze.nie Oddziałowe. 
Friesendorff Feliks -Nieśwież, 27 P. Uł, 

POWIAt NOWOGRóDEK. 
_ Powiatowa Rada ł..owiecka •. 
t"o w czy: 
Stark Rudolf Józef ~ Nowogródek, 

Kościeina 53. 
P o d ł o w c z o w i e: . 
Hołociński Juljan - Cyryn, Serwecz. 
Mackiewicz Wacław - Zdziencioł, Strzała. 
Mirski ks. Bazyli - Lubcz. 
Scibor-Marchocki hr. - Korelicze. 
C zł o n, k o w i e Ra dy: 
Puzynowski Józef, inż. ·- 'Nowogródek, Nadleś-

nictwo Łowce. · 
Smolski W~ncenty, inż. - Nowogródek, Bazar 
Przemysłu Ludowego.' . 

Wróblewski Kaz'.mierz, kpt, ·- Nowogródek, 
. U.rząd .Wojewódzki. . 

·Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Wrześniowski Edmund, sędzia - Nowogródek. 

POWI.A:T SŁONIM. 
Powiatowa Rada Łowiecka.-
Łowczy: _ 
Olszewski Mirosław - Słonim, Sta~ostwo. 
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P o d ł o w cz o wie: 
Bosiacki W'.incenty - S10nim, Kijów Bosiacz. 
Kowalski Józef, prof. - Zyrowice. 
Pusłowski hr. Ksawery - Albertyn. 
Sochacki Aleksander, inż. - Słonim. 
Szacki Czesław, inż. - Dereczyn, 
Slizień Olgierd - Dziewiątkowicze. 

POWIAT STOŁPCE. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
to w czy: . 
Krupski Czesław - Zasule, Helenów. 

POWIAT SZCZUCZYN NOWOGRóDZKI. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czv: 
Kostworowski hr. Andrzej - Skrzybowce, 

Sliobejki. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Czetwertyński ks. Stanisław - Zołudek, Lipiczno. 
Rybarczyk Stanisław, nadl. - Szczuczyn 

Nowogródzki. 
Szymaliski ·f adeusz - Skrzybowce, Wielki 
Możejków. 

Swida Edward, inż. - Szczuczyn Nowogródzki. 
Turja. 

POWIAT WOŁOżYN. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Tyszkiewicz hr. Benedykt - Pierszaje, Wiała. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Fitaszewski Marjan, inż. - Wołożyn, Zarząd Dóbr. 
Giwojno Antoni - Bakszty, Urząd Gminny. 
Konarzewski Adam - !wieniec, 

Moskalewszczyzna. 
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Pawłowski Mieczysław - Lugomowicze. 
Sielanka Marjan, inż. - Pierszaje, 

Czechowszczyzna. 
Tokarz Stanisław, inż. - Juraciszki, Nadleśnictwo 

Traby. _ 
Cz ł o n k o w ie Ra dy: 
Bieńkowski Józef - Pieszaje, Wiała. 
Wilczyński Józef, rtm. - !wieniec, Baon K. O. P. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Oddziałowe. 
Konarzewski Adam - !wieniec, 

Moskalewszczyzna. 
Sielanka Marjan, inż. - Pierszaje, 

Czecho wszczyzna. 
Tokarz Stanisław, inż. - Juraciszki, Nadleśnictwo 

Traby. 
Ty$zkiewicz hr. Benedykt - Pierszaje Wiała. 

WOJEWóDZTWO WILENSKIE 

POWIAT BRASŁAW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Stodólski Edward, inż. - Brasław, Nadleśnictwo. 

POWIAT DZISNA. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Węcławowicz Zygmunt - Dokszyce, Norwidpol. 
Podłowczowie: 
Ancan Andrzej - Plissa, Stanisławów. 
Goryniewski Mieczysław - Dzisna, Sie~ków. 
Plater-Zyberk hr. Jan - Łużki, Horodzjec. 
Różyński Jerzy - J azno, Siemiażyn. 
Sławi1iski Aleksander- Parafjanów, Chodorówka. 
Sulima-Samujłło Bolesław - Podświle, Białokorje. 
Członko wie Rady: 
Ananicz Czesław - Szaskowszczyzna, Krasn f 

Dwór. 
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Ignatowicz Adam - Głębokie, Spółdzielnia 
Rolnicza. 

Miłosz Aleksander, inż. - Głębokie, Starostwo. 
Piekarski Grzegorz, adw. - Głębokie. 
Piekarski Leonard, inż. - Głębokie, Starostwo. 
Rudomino Franciszek - Głębokie, Soroki. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziałowe: 
Baranowski Zdzisław, rtm. -- Podświle, Szwadron 

K. O. P. 

POWIAT MOLODECZNO. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Swiętorzecki Zygmunt, inż. - Lebiedziew, 

Malinowszczyzna. 
Podłowczowie: 
Gregorowicz Aleksander, kpt. - Mołodeczno, 

86 P. P. 
Kotowicz Bazyli dr. - Zalesie k/Smorgoń. 
Malinowski Władysław - Krasne n/Uszą. 
Pitrowski Stanisław, sędzia - Gródek 

k/Mołodeczna, Duszczyce. 
Rawa Stanisław - Raków, Stary Raków. 
Swiętorzecki Karol, inż. - Połoczany, 

J achimowszczyzna. 
Warzecha Jan, inż. - Mołodeczno, Starostwo. 
Werner Władysław, adw. - Mołodeczno. 

Zamkowa 23. 
Członkowie Rady: 
Dmochowski Marjan, sędzia - Mołodeczno, · 
Sąd Grodzki. 

llczuk Stanisław, wicestarosta -- Mołodeczno. 
Protasewicz Kazimierz, starosta - Mołodeczno. 
Straszyński ·W'.łodzimierz - B:enica, Marków. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Oddziałowe: 
Dmochowski Marjan, sędzia ·- Mołodeczno, 
Sąd Grodzki. 

Werner Władysław, adw. - Mołodeczno. 
Zamkowa 23. 
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POWIAT OSZMIANA, 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Sylwestrowicz Henryk - Oszmiana, Starostwo. 

POWIAT POSTAWY. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Wincza Władysław - Postawy, Mieczysławów. 

POWIAT śWIĘCIANY. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Zan Tomasz - Dukszty k/Turmont. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Niedroszlański Jan - świr, Niedroszla. 
Umiastowski Zdzisław - Olszew. 

POWIAT WILEJKA. 
Powiatowa Rada Łowiecka, 

. Łowczy: 

Radwan-Okuszko Aleksander - Budsław, Iłów. 
P o d ł o w cz o wie; 
Adamiczka Wlastimil - Wiazvń. 
Borowski Leon - Chocieńczy~e, Dworek. 
Jordan Józef - Ilja, Zaciemienie. 
Poklewski-Koziełł Tadeusz - Kościeniewicze, 

Kos tyki. 
Pola:óski Bronisław - Wilejka, Starostwo. 
Rodziewicz Aleksander - Krzywicze, Klarjanów. 
W.ojncwski Antoni - Wiszniew Świrski, -

Czewlony. 
Cz ł o n. k o w i e R a dy: 
Kurcz Stanisław, ppłk. - Wilejka, K. O. P. 
Ossowski Stanisław - W'.ilejka, Kasa Skarbowa. 
Płoszowski Wacław, kpt. - Wilejka, K. O. P. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Oddziafowe: 
Kurcz Stanisław, ppłk. - Wilejka, K. O. P. 
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POWIAT WILNO-TROKI. 
Powiatowa Rada Lowiecka. 
Łowczy: 
Erdman Karol - Podbrzezie, Annowil. 
Po d ł o w cz o w i e: 
Henneberg Jerzy, kpt.-Nowa Wllejka, 19 P. A. L. 
Kern Józef - J ernzolimka, W aneginia. 
Łukaszewicz Michał - Wilno, Objazdowa 6. 
Rubik Roman, inż. - Kowalczuki, Kiena. 
Sołtan Aleksander --- J aszuny. 
Strumiłło Justyn - Mejszagoła, Karwie. 
Tyszkiewicz hr. Eugenjusz - Landwarów. 
Węcławowicz And.tzej - Wilno, Mickiewicza 7. 
W.,tkowski Feliks, kpt. - Nowa Wilejka, 

Oficerska 7. 
:W.róblewski Piotr - Podbrzezie, Wiżulany. 

ODDZIAt. WOLYŃ'S.KI 
Wołyńska Wojewódzka Rada Lowiecka. 
Łuck, Bankowa 1. 
P x· ez es, 
Potocki hr. Roman - Deraźne. 
W i c e p r e z e s i, 
Gordziałkowski Wacław, inż. - Łuck, 
Wyspiąńskiego 1. 

Wałecki Zygmunt, mjr. - Łuck, P. K. U. 
Sekret ar z: 
Madeyski Stanisław - Łuck, Bankowa 1. 
Skarbnik: 
Maciejewski .W~itold -- Łuck, Oficerska 9. 
C z ł o n k o w i e R a d y: 
Mniszek Tchorznicki Mieczysław -· Łuck, 

Dyrekcja Lasów Państwowych. 
Ohl Zygmunt, inż. - Łuck, Zajkowskiego 4. 
Poniński - Walewski hr. Leszek - Perespa, 

Jesionówka. 
Stadion-Ryszczewski hr. Józef - Przewały, 

Dolsk. 
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Stecki hr. Józef -- Mfędzyrzec, _ 
Sumiński hr. Piotr - Oździutycze, Sumin. 
Ziembicki Henryk, inż. - Dubno, Powiatowy 
Zarząd Drogowy. 

Żurakowski Antoni, płk. - Łuck. 
Komisja Rewizyjna. 
Członkowie: 
Jackiewicz Apolinary - Łuck, PL Trynitarski 3. 
Jarząbek Leon - Łuck, Państwowy Bank Rolny. 
Klimko Aleksander - Łuck, Kościuszki 2. 
Z as tęp cy: 
Disterhoff Komeljusz - Łuck, Woj.skowa 7. 
Marynowicz JuJian - Łuck, Traugutta 15, 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Związku. 
Gordziałkowski Wacław, inż. - Łuck, 
Wyspiańskiego 1. 

Madeyski Stanisław - Łuck, Bankowa 1. 
Podhorski Wacław Chinocze . 
Sumiński hr. Piotr - Oździutycze, Sumin. 
Sąa Lowiecki, 
Pr ze w o dni czą cy: 
Poniński-Walewski hr. Leszek - Perespa, 

Jesionówka. 
Członkowie: 
Czerwiński Zygmunt - Ołyka. 
Doganowski Sergjusz, dr. - Maciejów. 
Marynowicz Julian - Łuck, Traugutta 15. 
Mniszek Tchorznicki Mieczysław - Łuck, 

Dyrekcja Lasów Państwowych. 
Podhorski Wacław - Chinocze. 
Stad~on-Rzyszczewski hr. Józef - Przewały, 

Dolsk. 
Ziembicki Henryk, inż. - Dubno, Po~iatowy Za--

rząd Drogowy. 
Żurakowski Antoni, płk. - Łuck. 

POWIAT DUBNO, 
Ziembicki Henryk, inż. - Dul:no. 

Piłsudskiego 17. 
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Podłowczowie: 
Baczewski Antoni - Waskowicze, Chomąt. 
Dmuchowski Józef - Bożkiewicze. 
Uworakowski Kazimierz, kpt. - Jeziorany. 
ltar Stefan - Dubno, Załuże. 
Kiełbassa Zygmunt, inż. - Pełcza, Milcza Mała. 
Kowalewski Narcyz, inż. - Dubno, p;łsudskiego. 
Młynarczewski Stanisław - Radziwiłłów. 
Rabsztyński Konstanty - Młynów. 
Sokołowski Bolesław - Beresteczko, Rvdków. 
Sokołowski .W'.incenty - Bożkiewicze, Moszków. 
Cz ł o n ko w i e Ra dy: 
Byczkowski Aleksander - Dubno, Zabramie 43. 
Piątkowski Julian - Dubno, Panieńska. 
Stobnicki Wacław - Dubno, 
Trelewski Mirosław - Dubno, Słowackiego 9. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzk,ie_ 
Majkut Jan, inż. - Dubno Piłsudskeigo 17. 
Matczyński Wiktor ppłk. dr, - Dubno, 

J astrzę bica. 
Trelewski M:irosław - Dubno, Słowackiego 9. 

POWIAT HOROCHóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Prz~strzelski Edmund - Horochów, Parkowa 6. 
ł' o d ł o w c z o w i e: 
Hofman Władysław - Oździutycze, Kisielin. 
Koczarski Aleksander - Lokacze, Chorów. 
Lutostański Kazimierz - Podberezie, 

Strzelcze. 
Przespolewski Józef - Horochów, Chołoniów. 
Radostawiec Paweł - Beresteczko, Lipa. 
Ziołkowski Adam - Drużkopól, Brany, 
Zwolski Stanisław - Horochów. 
Cz ł' o n k o w i e Rady: 
Chodorski Stanisław - Horochów. 
Maciejewski Antoni - Horochów. 

455 



Zwolski Stanisław - Horochów. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Sumiński hr. Piotr -· Oździutycze, Tumin. 

POWIAT KOSTOPOL. 

Powlatowa Rada Łowiecka. 
ł.. owczy: 
Madeyski Wacław - Kostopol, Berestowiec. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Chodźko Cyprjan kpt. - Kostopol. 
Czerwiński August - Kostopol. Zofjówka. 
Furmaniu,k M!chał - Janowa Dolina, Leśnictwo. 
Ktickiewicz Stanisław - Małyńsk, Krzeszów. 
Sobolewski Mieczysław - Stydyń, 
Struk Grzegorz - Berezne, Nadleśnictwo. 
furkiewicz Józef, mjr. - Berezne, K.O.P. 
Wolski Wienczysław - Deraźne, L.eśnictwo 
Żyżla. 

Wydżga Tomasz - Deraźne, Anielówka. 
Załęski Stanisław - Dermanka, Ujścię. 
C z ł o n k o w i e R a dy: 
Celiński Teodozy - KostopoL 
Godlewski Bolesław - Kostopol, Urząd 

Skarbowy. 
Jagodziński Kazimierz - Kostopol. Starostwo. 
Lenczowski Lucjan - Kcstopol, Zarząd Miejski. 

, Pope Karol - Koistopol, Chotynka. 
Delegaci na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Madeyski Wacław - Kostopoł, Berestowiec. 
Załęski Stanisław - Dermanka, Ujście. 

POWIAT KOWEL. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Doganowski Sergjusz., dr. - Maciejów, Szpital. 
P o d ł o w c z o w i e: 
Birar Anfoni - Maniewicze. 

456 



Chmielowski Zygmunt - Kupiczów, Nyry. 
Hopko Antoni, inż. - Ratno, Smolna. 
Kutel Bolesław - Niesuchoiże. 
Kuszneruk Michał - Siedliszcze. 
Laskowski Hanryk - Turzysk, Zadyby. 
Lenczewski Kazimierz, inż. - Powursk. 
Łada Łobaczewski Jerzy - Wielick. 
Maciejewski Przemysław, - Hołoby, GoŻiczy 

Bród: 
Ru.baszkiewicz Sławomir - Stare Kószary, 

Demenszczyzna. 
Slezkin Michał - Karasin. 
Stad=on Ryszczewski hr. Józef - Przewały, 

Dolsk. 
C z ł o n k o w i e R ·a dy: 
Baranowski Aleksander - Kowel, Więzienie. 
Dobrzyński Grzegorz - Kowel, K.K.O. 
Guliński Włodzimierz - Kowel. Monopolowa 100. 
Krupa Mieczysław - Kowel, s =enkiewicza 1. 
Kwiatkowski Konstanty, - Kowel, W 'eiska. 
MroczkowskL Franciszek, dr. - Kowel, Szpital. 
Delegat na Waf ne Zf;!romadzenie Wojewódzkie. 
Jarosz Feliks, Bronisław, dr. - Kowel, Legjonów. / 

POWIAT KRZEMIENIEC. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Low czy: 
Górski Józef - Krzemieniec, Szkoła Ro.lnicza 

w B' ałokrynicy. 
P o d ł o w c z o w i e: . 
Aute: hoff Jerzy - Szumsk; Zarząd Gminy. 
Bagieński Wilhelm - Borsuki. 
B:eJski Stanisław - W'śn;ow:ec, Sąd Grodzki. 
Birn Tadeusz - Poczajów, Szkoła Powszechna. 
Dz!ul!ełł Henryk - Stary Oleksiniec, Zarząd 

Gminy. 
· Głazowski Roman - ·W'.iśniowiec-Łozy. 
Halicki. Feliks - Smyga, Antonowce. 
Trepka Ryszard, inż. - Bereżce. 
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Zaleski Adam - Krzemieniec, T rvnitarska. 
Członko wie Rady: -
Brak.owski Justyn - Krzemieniec, Nadleśnictwo . 
Jakimczuk Aleksander - Krzemieniec. 
Wdowiak Stefan - Krzem:eniec, Nadleśnictwo. 
Delegat na W aloe Zgromadzenie Wojewódzkie, 
Trepka Ryszard, inż. - Bereżce. 

POWIAT LUBOML. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
to w czy: 
Rem;zowski Michał - Lubomi, Za.pole: 
Pod ł o w cz o wie: 
Grabowski Mieczysław-Lubomi, Słowackiego 25. 
Popławski Marjan - Szack, $witeź. 
C z ł o n e k R a d y: 
W7erzk'owski Józef - Lubomi, Pierackiego 17. 
Delegat na W aloe Zgromadzenie Woiewódzkie. 
Popławski Marjan - Szack, $witeź . 

POWIAT LUCK. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Madeyski Stanisław - Łuck. Banko'\;Va 1. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Ba·czyński Adolf - Łuck, Senatorska 4. 
Baraniecki Ludwik - Kniachininek, Nadleśnictwo 

Ozdeniż. 
Borsakow Aleksan<łer - Zofjówka. Silno. 
Bożydar Podchorodeński Juljan - Torcz.yn, 

Szepel. 
Chmielnicki Jan -- Dębowa Karczma. 
Jaroszewicz Kajetan, mjr. - Rożyszcze. 
Kelewicz Jan - Kiwerce, Klepaczów. 
Kern Jan, inż. - Chokniewicze. 
Kościukiewicz Konstanty - Ołyka, Zarząd Lasów. 
Cumań. 
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Lipiński Sfefan - Czartcrysk, Leśnictwo. 
Mogiła Lisowski Stanisław - Perespa, 

Romanowicze. 
Oliwa Dyonizy - Poddębce, Zarząd Gminy. 
Poznański Józef - ł'ołonka, Zarząd Gminy. 
Radziwiłł ks. Edmund - Ołvka. 
Ryżkowski Borys, dr. - Kołki. 
Sikorski Czesław - Zrościaniec, Zarząd Gminy. 
Stopko Stanisław - Łuck, Poniatowskiego 6. 
Towstonóg Borys - Berezołupy, Romanów I. 
Członkowie Rady: 
Borkowski Jan, kpt. - Łuck, 24 P. P. 
Oisterhoff Korneljusz - Łuck 1 Jag; ellońska . 
Mniszek Tchorznick1 M:eczysław - Łuck, 

Dyrekcja Lasów Państwowych. 
Delegat na W aloe Zgr-omadzenie Wojewódzkie. 
Disterhoff Korneliusz - Łuck, Jagiellońska. 

POWIAT RóWNE. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
· Łowczy: 

Stecki hr. Józef - Międzyr-zec kLKorca. 
Pod ł o w cz o wie: 
Baszyński Dominik - Równe, Hallera. 
Bogusz Marcin - Diatkiewicze, Humienniki. • 
Chmielowiec Apolinary ·- Równe, Księdza 

Skorupki. 
Cyran Bronisław - Siedliszcze, Sobówka. 
Lubomirski ks. Hubert - Aleksandria. 
Połujektow Grzegorz - HN..zcza, Witków. 
Torka Stanisław - Nimirków. 
Załęski Henryk - Równe, Słowackiego. 
Cz łon k o w i e Rad v: 
Baszyński Dominik - Równe, Hallera. 
Chmielowicz Apolinary - Równe, Księdza 

Skorupki. 
Piotrowski Adolf, dr. - Równe, Piłsudskiego. 
Terlecki Ernest - Równe, Szemplipskiego 4. 
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Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Górka Tadeusz, mjr. - Równe. 

POWIAT SARNY. 
Powiatowa Rada Łowiecka. 
t. owczy: 
Gedroyć Eugenjus_z - Tomaszgród, Lado. 
Po d ł o w cz o w i e: 
Białowiejski Maksymiljan, inż. - Dąbrowica, 

Platera, 
Dunikowski Zdzisław, kpt. - Rckitno, KO.P. 
Jakowiec -Andrzej - Niemowicze, Perówka. 
Kabata Stefan - Sarny. 
M·kulicz Radecki Karol - Bielsko Wola. 
Moszczyński Józef - Karas1n, Serchow. 
Purbaix Kamil - Antonówka, Horodziec. 
Podhorski Wacław - Ch:nocze. 
Szoll Tadeusz - Włodzimierzec, Lipno. 
Cz ł o n k o wie Ra dy: 
Baranowski Roger - Sarny, 11 listopada 49. 
Humiński Karol, inż. - Sarny, Piękna 29. 
Korpal Antoni, mjr. - Sarny, K.O.P. 
Sakowicz Aleksander, l~k. w~t. - Sarny, 

Ogrodowa 1. 
Woźniak Józef - Sarny, Starościńska. 
Delegaci na W slne Zgromadzen~ e Wo?ewódzkie. 
Rumiński Karol, inż. - Sarny, Piękna 29. 
Podhorski Wacław - Chinocze. 

POWIAT WŁODZIMIERZ. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
Łowczy: 
Bejer Władysław - Włodzimierz, Konstytucji 

17 Marca 117. 
P o d ł o w cz o w i e: 
Brzeziński Tadeusz - lzów, Orliczyn. 
Cyn~ot Czesław, adw. - Włodzimierz, 

Dubnicka 13. 
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Kazimierczak Leon - Sielec W ąły1lski. 
Lipiński Antoni - W er ba k/Włodzimierza. 
Podlewski Adam - Maciejów, Nowosiółki. 
Staszewski Piotr - Uściług, Karczunek. 
Targoriski Stanisław - Korytnica. 
Zaleski Gustaw - Olesk k/Lubomla, Stawki. 
C zł o n ko wie Ra dy: 
Ipohorski Lenkiewicz Mieczygław, kpt. - Wło-

dzimierz, 27 P, A. L. 
Lachowicz Hieronim - Włoó.zimierz, Jasna 64. 
Malinowski Jan - ·W'.łotlzimierz, Katedralna 14. 
Nowicki Leon, kpt. - Włodzimierz, 23 P. P. 
Panicz Stanisław - Włodzimierz , Dubnicka 3. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Cyngot Czesław, adw. - Włodzimierz, 

Dubnicka 13. 

POWIAT ZDOŁBUNóW. 

Powiatowa Rada Łowiecka. 
t. owczy: 
Dunin Karwicki hr. Józef - Mizocz. 
P o d ł o w cz o wie: 
Dowgiałło Karol - Nowomalin. 
Kuraszkiewicz Stanisław - Zdołbice , Shzelce 

Wielkie. 
Latawiec Bolesław, nadl. - Mizocz, 
Nadleśnictwo Spasów. 

Maliszewski Wacław - Buderaż, Mała 
Moszczanica. 

Nowotarski Mieczysław, kpt. - Ostróg, K.O.P. 
Piątkowski Włodzimier?. - Chorów, Korostowo. 
Raczyński Kazimierz - Zdołbunów. 
Rutkowski Stanisław - Zdołbica, Józefowicze. 
C z ł o n k o w i e R a d y : 
Kossobudzki Jerzy - Nowomalin. 
Latawiec Bolesław, nadl. - Mizocz . 
Nadleśnictwo Spasów. 

Zawistowski Dezyderjusz, płk. - Ostróg, 19 P. Uł. 
Delegat na Walne Zgromadzenie Wojewódzkie. 
Dunin Karwicki hr. Józef - Mizocz. 
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REGULAMIN POSTĘPOWANIA 
PRZED SĄDAMI LOWIECKIEMI. 

§ 1. Orzec.zenfa Sądów Łowieckich .zapadają 
w.iększ·o·ścią .głosów, 111a :podstawie siwobodnej oce
ny dowodów i wyników postęipow:ania, Przewodni
czący .głoisuje ostatni. 

§ 2. P ,r.zed powzięciem jakiegokolwiek orzecze
nia, Sąd wysłucha wniosków referenta sprawy, któ
rego ustanawia dla każdej sprawy . Przewo:lni.czący 

z .pośród ·członków kompletu. 
§ 3. Obwini•ony może przy.brać obr.ońcę z IPO

śród człoillków Po1skiego Związ-ku ŁowieckiegQ. 

§ 4. Spory o właściwo·ść, powstałe między Wo
j ewódzkiemi Sądami Łowieckiemi ro.zstrzyga Sąd 

Łowiecki przy Na.c1zelnej Radzie Łowieckiej. 

§ 5. P·ostępo.wanie przed W oj ewód,zkim Sądem 
Łowieckim może być wszc.zęte na podstawie zawia
domienia Wojewódzkiej lub Na·czelnej Rady Ło
wieckiej, albo na podstawie doniesienia osób pry
watnych . 

. Postępowanie, w.szczęte na skutek doniesienia oso
by prywatnej, może Sąd Łowiecki umorzyć IPO za 
roz,prawą, na 1P01dis1:awie wniosku ;referenta, jeżeli 

uzna, że .don.ie.sienie jes·t be.zpo.distawne, .I.ub brak 
jest znamion o przewinieniu przeciw ety.ce łowiec
kiej w czynie, ,zairzucanym obwinionemu. -

Referent .sprawy winien przed postawieniem 
wniosku 1dać obwinionemu możność złożenia wy
jaśnień, a w razie IPOtrz·eby może przeprowadzić 
dochodzenia, jakie uzna za możliwe i potrzebne. 

§ 6 . . P!l"zewodnicząicy Sąd'u Ł·owieckiego względ
nie wyznac·zony pr.zez niego d,o pełnienia ty1ch funk-
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cyj jeden z członków .kompletu -:.. ustala dzień 
ro:zprawy i zawiadamia o nim obwinionego, obroń
cę, tudzież w.zywa powołanych do rozprawy 
świadków. 

Ws.zelkie .wezwania, 1zawia·domienia i doręczenia 
odbywają .się :za pomo·cą lis·tów poieconych. 
Niestawienn~ctwo oibwinionego albo je,go obrońcy 

nie wstr·zymuje rozpo·znania sprawy. 
§ 7. W.nio.ski .obwinionego w .srprawie dowodów, 

przedstawione przed mzprawą, Sąd Łowiecki roz
poznaje na po·sied:zeniu po za !WZp.rarwą. 

§ 8. Rozprawę rozpocizyna przesłuchani·e obwi
nionego. Akta prze.prowadzonych ewentualnie do
chodzeń imogą być od·c.zytane według .uzna.ni.a Sądu 
Łowieckiego .. 
Sąd Łowie,cki .zair:i:ądzi bezpośrednio przeprowa

dzenie ,dowo,dów,, ja.kich dostarczyło dochodzenie, 
lub ktMe do;pu.szc1zono późnie1j 1 1jeżeH uzna to za 
poifrzebne. 
Rozprawę końc·zy przemówienie ohrońcy, po·c,zem 

obwinionemu służy głos os.ta!ni. 
§ 9. W nara·dzie i .głosowaniu uc,zestni1c.zą wy

łąc1znie or.zekający ·członkowie Sądu Ło,wieckiego . 
Sent-encję orzeczenia, .sporządzoną be:zpo.ś:re.d:ifo 

po gło1sow1a.aiiu, podpisują rwsz)'IScy sędziowie, po
czem Przewodniczący ją ogłasza. 

Orze1c,zenie .z uzasadnieniem należy spor.ządzić 
w ciągu 7-miu U.ni niezwłocznie doręczyć 
obwinionemu. 

§ 10. Z pr.zebiegu 1r.o:ziprawy sporządza się pro
tokół, który zawiera wymienienie · 1składu Sądu Ło
wieckiego i o.sób obec.ny,ch na rozip.rawie oraz przed
stawienie ;pr,zebiegu ,ro,zpr:awy ,z podaniem treści 
zeznań świadków. Protokół podpisują Przew.odni
czą,cy i protokólant. 

§ 11. Sąd Łowieck.i 1mzy Nac!z,elnej Radzie Ło
wieckiej or.zeka na cposied:zeniu p:o za 1rozprawą o.d-
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tzucenie odwołania, gdy jest opozmone lub nie
podpisane przez osobę uprawnioną, 1albo tZa:rządza 
wyzna.ozenie rozprawy odwoławczej. 

§ 12. Do postępowania odwoławczego mają od
powie.dnie zastosowanie .pr,zepisy o postęp.owaniu 
przed Wojew6dzkim Sądem Łowieckim. Sąd Ło
wiecki może :zlecić uzupełinien.ie maJterj ału sądo
wego przez jednego ze swych ,c.złon:ków. 

§ 13. -,po uprawomocnieniu się wyroku, Prze
wodniczący Sądu Łowieckie.~o. p,rzesyła ;od.pis o.rze
c,zen.ia z uzasadnieniem Komit·etowi Wykonawczemu 
Polskiego Związku Łowieckiego .do wykonania. 

_§ 14. Jeżeli po tZakońc.zeniu postępowania wyj
dą na jaw nowe okoliczności i ,dowody, mogące 
mieć istotny wpływ na ,treść orzecz.enia, Sąd Ło
wiec.ki może, na wniosek ,referenta isp·rawy albo 
ska.zanego, zarządz.ić w.znowieni.e sprawy. 

§ 15. Je.że.li .dopuszczono wiZnowienie na korzy.ść 
.skazanego, w nowem orzeczeni.u nie można wy
mierzyć kary ·surowszej. 

464 

WIKTOR ŁASTOWSK'I 
PRACOWNIA 

WYPYCHANIA 

ZWIERZĄT 

PTAKÓW 

oprawa rogów, . robie

nie dywanów, wypra

wa skór. 

Wars•awa, Krak. Pr.zedm. 10, tełe• 
fon 6-86-78. 

Wprost kośc. Ś-go Kr.ir:yJ:a 
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REGULAMIN 
DLA I.OWCZYCH I PODł..OWCZYCH 

POWIATOWYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU 
LO WIECKIEGO 

(Na podstawie §§ 50 - 60 statutu P. Z. Ł.). 

§ 1. Łowczy Powiatowy Polskiego Związku Ło
wieckiego, mianowany przez Wojewódzką (Oddzia
łową) Radę Łowiecką, jest pr.zedstawicielem Związ
ku wobec wszystki,ch myśliwych w powiecie oraz 
wobec powiatowy<:h władz admiaistracyjnych. Łow
czy Powiatowy jest .z urzędu Przewodniczącym 
Powiafowej Rady Łowieckiej. 

§ 2. Obok Łowczeg.o Powiatowego, działają na 
terenie powiatu Podłowczowie, mianowani przez 
Wo~ewódzką (Oddziałową) Radę Łowiecką z po
śród miej.s·cowych myśliwych, wyróżniających .s.ię 
d,ziałalnośdą na polu łowiectwa. 

§ 3. Łowczy Powiatowy jest przełożonym Pod
łowczych danego powiatu, kieruje i koordynuje 
ich działalność, a w tym .celu zwołuje raz na 
kwartał zjazd Podło·wczych swego powiatu dla 
wspólnego omówienia zagadnień, .związanych z ło
wiectwem. 

§ 4. Zarówno Łow<:zy Powiatowy, jak Pod-
łowczowie - winni być członkami .zwyczajnymi 
Polskiego Związku Łowieckiego oraz prenumer'J
wać organ Związku „Łowca Polskiego", będący 
źródłem niezbędnych informacyj. 

§ 5. Łowczy Powiatowy oraz Podłowc.z.owie 
winni znać dokładnie przepisy prawa łowieckie
go, .statut ,Polskiego Związku Łowieckiego oraz 
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wydane . w łączności z tem zarządzenia i instru:k.cje 
władz administracyjnych i naczelnych władz 
Związku. 

§ 6. Do ws1pólnych ·obowiązków Łowczego Po
wiatowego i Podłowczych należy! 

a) jednanie nowych członków dla Polskiego 
Związku Łowiec.kiego z dążeniem, aby ogół my
śliwych w powiecie należał do szeregów zrz·eszo
nego i zorganizowanego łowiectwa, oraz propago
wanie prenumeraty organu Związku, „Łowca 
Polskiego"; 

b) pirzesifa·,zeganie, aby iwy konywanie polowania 
w powiecie odbywało się wszędzie zg.odnie z p.rze
pisami pra.wa ło·wieckiego, ,zasadami prawidłowej 
go.spodarki łowieckiej ornz etyki myśliwskie;; 

c) .zwal.czanie kłusownictwa, WIIlykarstwa i si
dlarstwa, oraz informowanie władz a·dministracyj
ny·ch i poHcji parustiwowej, jak również stowarzy
szeń łowieckich - o zauważony.eh p·rzestępstwach 
prawa łowieckiego; 

d) zbieranie .dany,ch o zwiera;ostanach na terenie 
powiatu oraz o wynika·ch polowań w JI"oku sprawo
zdawczym; 

e) podejmowanie starań, aby, w myśl art. 20 pra
wa łowieckiego, zarządy ,spółek łowieckich prze
znaczały część dochodów z dzierżaiw na cele o·chro
ny ło·wiectwa, a w sz·czególności na .utrzymanie 
straży łowieckiej i .na 1cele hodowlane. 

§ 7. Do obowiązków spec0jalny1ch Łowczego Po
wiatowego należy: 

a) kierowanie d,ziałalnośdą Powia.towej Rady 
Łowieckiej ora·z zwoływanie doiro·c:znych Walnych 
Zgromadzeń Powiatowych i przewodniczenie na 
nich; · 

b) po1zostawanie w ścisłym kontakcie .z Woje
wódzką (Oddziało0wą) Radą Łowiecką i stosowa
nie się do jej pole.ceń; 

c) wystę,powani-e do władz powiatowych we 
ws.zvstki·ch sprawach, ·dotyczący0ch fo.wiectwa, wa-· 
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runków i .SiJ)osohów wykonywania polowań, .wykro
c.zeń przec~w p.rawu łowieckiemu, walki ,z kłusow
ni-0twem i wnykanstwem; 

d) prowadzenie wykazu członków Polskiego 
Związku Ło.wieckiego oT'aZ ewidencji srtowa.rzyszeń 
łowieckich .i myśliwych, cżynnych na obs.zarze 
powiatu; 

e) ·prowadzenie ewidencji obwodów łowieddch 
w powiecie oraz ewidencji i-eh właścicieli wzglę'd
nie dzierżawców. 

§ 8. Wydatki, związane z działalnością Łow
c:zy·ch Po.wia.towy·ch oraiz Podłowczych, pokrywane 
są ,z dotacyj, otrzymywany•ch od wo.:ewód·zkiej 
(Oddziałowej) Rady Łow.iecikie1j na p.odstawie pre
liminarza budżetowego. 

§ 9. W razie opus.z•c,zenia powiatu, jako stałe
go miejsca zamieszkania, Łowczy Powiat.owy obo
wiązany je.s·t powiadomić o tern Wojewódzką Ra.clę 
Łowiecką i zwrócić swą legityma·c·ję, przekazują.c 
czasowo swoje c.zynnośd jednemu z Po.dło.wc.zych. 

RAPORTY 

STRAŻY ŁOWIECKIEJ 

w blokach po 200 arkuszy 

w cenię zł. 1.60 do nabycia 

w Administracji „Łowca Polskiego" 
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R~GULAMIN KAPI'l'UL Y 
ODZNACZEŃ ŁOWIECKICH 

1. Na podstawie § 15 IS!atutu Pol,skiego Związku 
Łowieckiego-do nadawania o·dznaczeń za zasługi, 
położone dla celów, wytkniętych w statucie Pol
skiego Związku Łowieckiego - powołana zostaj..? 
Kap.ituła Odznaczeń Łowieckich. 

2. Członków Kapituły w liczbie 12 wybiera na 
okres lat trzech Walne Zgromadzenie Związku 
z pośród o.sób, któ.re już takie odznac.tenia 
otrzymały. 

Członkowie Ka.pituły wybierają z pośród siebie 
Przewodniczącego Kapituły, jego Zastępcę, Sekre
tarza i Skarbnika. 

3. Po.siedzenia Kapituły zwołuje Przewo.dniczą
cy lub jego Zastępca w miarę potrzeby, nie rza
dziej jednak, niż dwa razy do roku. 

Do prawomocności uchwał wymagana jest obec-
ność Przewodnic.ząicego lub jego Zastępcy oraz 
przynajmniej 6 c.złoinków Kapituły. 

4. Od.znaczenia Łowieckie stanowią: 
a) „Złom", będący odznaczeniem najwyższem, 

któreg.o odznaką są złote skrzyżowane gałązki jed
liny i buczyny, związ~ne u dołu wstążką. 
Odznakę "Zło.mu" nosi się w lewej klapie stroju 

łowieckiego I.ub uhrania ·cywilnego. 
b) „Medal Zasługi Łowieckiej" - złoty, srebr

ny i bronzowy, którego odznaką jest medal okrą~
ły o średnicy 35 mm., .z jednej strony przedstawia
jący łowcę i zawierający napis: 11P.olski Związek 
Łowiecki", z drugiej zaś strony - .skrzyżowane 
gałązki jedliny i buczyny, związane u dołu ws.tążką, 
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oraz miejsce na .wyrycie nazwiska odznasczonego 
i da ty na.dania. 

„Medal Zaisługi Łowieckiej" nosi się na wstążce 
jasno-zielonej ..szerokości 4 cm., na lewej stronie 
piersi 

5. „Złom" na.dawany być może osobom, które 
w s.po1Sób wybitny i trwały iza.służyły s.ię dla ·celów, 
wytknięty·ch w statude Polskiego Związku Łowiec
kiego, na polu: 

a) nauki, s.ztuki i literatury; 
b) podni~ienia kultury ło.wieckiej w Polsce; 
c) prawodawstwa łowieckiego; 
d) hodowli i o.ch.rony zwierzyny; 
e) z.oi:gan:izowania i usprawniienia go.spodarki ło

wieckiej. 
6. „Medalem Zas.łUJgi Łowieckiej" mogą być 

1>dznaczone osoby, które :prze.z swe czyny lub ogól
ną działalność po.łożyły za.sługi dla ·celów, wytknię· 
tych w statucie Polskiego Związku Łowieckiego, 
na polu: 

a) nauki, sztuki i literatury; 
b) podniasienia kultury łowieckiej w Pols·ce; 
c) prawodawstwa łowieckiego; 
d) ho·dowl~ i ochrony zwierzyny; 
e) .zorganizowania usprawnienia gospodarki 

łowieckiej; 
f) walki z kłUis.ownidwem i wnykarstwem; 
g} długoletni·ej i sumiennej .służby łowieckiej. 
7. Wnioski o na.danie Qdznac.zeń, spisane na 

osobnych_ formularzach, .składane być mogą zarów
no pr.zez Komitet Wykonawczy Związku, fak i Wo
iew6dz.kie Rady Łowieckie - za pośrednic.tiwem 
Komi.tetu Wykonawczego, który wnioski te 
opinjuje. 

8. Kapituła rozpatruje przedstawione wnioski 
na swych posiedzeniach, przeprowadza dy.skUiSję 
i w ·łajnem głosowaniu ·uchwala: 
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nadanie „Złomu" · - większością %, gło.sów 
członków obecnych na 1p·osiiedzeniu, 

nadanie „Medalu Za1sługi Łowieckiej" - więk
szoś<Cią 2/s głosów c,złonków obecny1ch na po-
siedzeniu. · 

W wypadku .równego !Podziału ,gfosów - wnio
sek uważa się iZ.a 111iepr:zyjęty. 

9. Uchwały Kapituły oigłaszane są w .. Ło1w.cu 
Polskim". 

10. Odznac:zeni „Zfomem" i „Medalem Zadugi 
Łowieckiej" otrzymują obok o·d:znak - dypbrny, 
potwier·dzające nadanie odzna.c.zeni1a, z wysz,c,zegól-
nieniem tZasług. -

Kos,zt „Złomu" pono1S1i Polsk·i Związek Łowiecki, 
koszt „Meda:lu Zaisłu.gi Łowieckiej" ponosi wnio· 
skoda w.ca. 

My ś ł i w i, 

Zapisuicie się na członków 

Polskiego Związku Łowieckiego 

- · P r e n u m e r u i ~ i ·e 

„Łowca Polskiego" 
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DZIENNIK MYŚLIWSKI · 
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Miejscowość

łowisko 

Jelenie Sarny 
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WYDATKI NA UTRZY 

Wykonywanie polowania 

;? 
Przedmiot I •. ,_ I ca Utnym„i• I Koszty Amu-o mankii 

go6ci naganki bryczki niej a 
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AIANIE ŁOWISKA 

Żywienie zwierzyny .Strzawwe Różne Sr.ma ---
Zwim. ID'••'•'" 
użytkowa niki 

, 



WYDATKI NA UTRZY 

Wykonywanie polowania 

.!? Przedmiot 

I '"' I 
~ Utnymanle I Koszty Amu-
o mankii 

gości naganki bryczki niej a -

' 
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MANIE ŁOWISKA 

Żywienie zwierzyny Strzale we Różne Suina 

Zwien. llhapież. 
---. 

użytkowa niki 

,,. 

. 
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DOCHOD\'. Z ':LOWlS:trA 

S,.rzedana .:>uma 

Data zwierzyna Komu Data 

Zł 1„ i skóry 
sprzedano wpłaty 

I 

, 
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DOCHODY Z ŁOWISKA 
. 

S;.1rzedana ~uma 

Data zwierzyna Komu Data 

Zł '" i skóry sprzedano wpłaty 

~ 

. ~ 

~ 

I' 

31 .481 



Formufarż polowań · ~zbiorowych I. 

Rod~ a]e zwierzy ny - ,!I: 
.;; .owisko • ..... „ ........ „ 

1. 
" 

„ 
!Il 

- -data 
a 

:j_ .. ~ myśliwych' p, 

naga~ki -

r, o wis ko: Rudnicka 

pus~cza data 10 Jisto

'>ad1 1932 r. 20 my

<llw:;y ch ~ 50 nagank· 

~i f 

Pokr empe 

Puksztele 
! 

Żelifwo. 

I 

J 
'! -

-i 

- !'. 

·~- - - -·· ~ .. 

·o 
bil --· ·-- o 

I I 
I 

! 

Przykład - użycia 

«J RodzajP zwierzyny 
"i:i 

ł · IJ ~~ l ł 
Z.: ~ .~ 1 ~ I] ·~ 1 ~ 

P-....-lO~N~ 

I: :/: t l:I: 
3 1 1 321-2 

I 
I I 

.. -- - -

10 

9 

9 



Formularz polowań z.biorowych II. 
Pędzenie - . 

I 
Nr. 

Na1wisko 
I 

myśliwego 

1 2 3 4 5 6 7 
I 

8 

I I 

Formularza: 

Nr, 

1 

2 

3 

Nazw isko 
myś liwego 

X 

y 

z 
4 T 

I 

I I 

I 

I I 

I 
I I 

Pędzenie 

12 3 45 67 8 

t~: I ::~ 
2 - 3 3' -1 4 - 2 

3 

3 

2 3 5 4 2 2 4 -

I 

. 
I 
I 

.!I: 
::I 
'N 
r.o 

a 
~ -o 
bil 
o 

a 
Q) 

:o 
bil 
o 

13 

22 

14 

22 
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Formularz nolowań zbiorowych I. 

l.o"'isko; .. ... ... _. ....... . . 

data 

myśliwych 

.... .... ..... ..... naganki 

484 

Rodlaje zwierzyny :li 

·a•----------• 
QI 

'O 
QI> 
i:i. 

..: z 



Formula1"z polowań zbiorowvch Il . 
Pędzenie .14 

E 
o.i 

Nazwisko 
fil 

Nr. a 
myśliwtgo CV 

-.o 
1 2 3 4 5 6 7 8 b.O o 

I I I I I 

I 

I 

~ 

I 
485 



Zaprosze~łe na polowanie w ............... . 

.s o 
Nr. NAZWISKO 

(!)> 
-~ 

·;;:: '0 

~ a 
J.< 't:l o 

'"" 
Oi::i 

.. 

I 
i 

I 4 I 
'-
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Zaproszenie n~ polowanie w ................ „ 

Nr. NAZWISKO " 

I 
I 

. 

„ 

. 

I . 

l 
48.7.-



NOTATKI 

. ; 



NOTATKI 

• 

489 



NOTATKI' 

• 



NOTATKI 

491 



NO.TATKI 

, I 

/ 

492 
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HSIĄlHI nYSllWSHlf 
Następujące dzieła są do nabycia w admini

str .1cji z ustępsLwe n 15% rabatu dla pre
nllm~ratorów „t.O WCA ł'OLSKłEGO": 

1. Bażant łowny - C. Cron:rn .• 
2. łHank iety rodowodów dla psów 
ws~ystkich 1 as . . . . 

3. Choroby zwierzyny łownej I spo
sób icłl zwalczania inż. Leona 
Martyńca . . . . . . . . . . . 

4 . Czy możliwe Jest obecnie i J 11· 

ką drogą odrodzić wymie1 ają
cegu żubra d-ra K. Wróblewskie!.!o 

5 Druki do rejestracji terenów ło
wieckich . • . . . . . . . • . 

6. Eko11omh·zne znaczenie low;ec
twa dla na,zeglł kra\u F. Ro
tyń~kiego i d-ra E. Schechtla . . • 

7. Epizody myśliws1de w życiu 
Mt1rs7ałka Piłsudskiego J Wł. 
Kohylańsldego • . . . . . . . . 

8. Estetvka łowiectwa-Wł. Janty
Połczyńskie ·o . . . . . . • . . 

9. św. Eustachy-Wł. Janty-Połczyń-
skiego . . . . . . . . . . . . 

10. <Huszec - Monografja Bolesława 
§więłorzeckiego . . · . . . . . . 

11. Hodowca a myśliwy-Ernesta· hr. 
Sylva Tarouca . . • • . . ~ . . 

12. Hodowla bażantów-dyr. Henry
ka Kemmera . . . . . . . . . 

zł. 3.-

zł. 2.85 

zł. 0.50 

zł. 4.60 

zł. 0.30 

zł. 2.-

zł. 1.-

zł. 2.-

zł. 3.-

zł. 2.40 

zł. 3.-

zł. 3.-

Ulllll6LlllllJlllllll6Ullllllllllll6Lłllllllllllll6Ułlllllllllll6Ułlllllllllll6Lłllllllllllll6LłlllllłlHlll6Lłl!UI 
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13, Humor i łacina myśliwska J. Wł. 
Kohylańskiego • . . . . . . . . 

14. Jak unikać wypadków z bronią 
.J. Sztolcmana , . . . . . • . . 

15. Kalendarz Myśliwski - na 1931, 
1932, 1933, 1934, 1935, 1936 i 1937 r. po 

16 .. K1"ajobrazy i potowania w Pol
s e - Pierre Coche'a z przedmową 
Maurycego hr. Potockieg.<> . . . . 

17. Krótki praktycz.ny podręcznik 
tresury psa myśliwskiego - K. 
Zarubina . . . . . . · . . . . 

18. Lis Monografja Jerzego Dylewskiego 
19. Losie ł Łososie - M. Matgarfa . . 
·2,0. Lo wiectwo . - ._ W. Krawczyńskiego 
21. Myślhtwo z ogary - Jana hr. 
,. · Ostroroga . . . . . . . . . . · . . . 
22. Myślistwo .w „P ,., nu Tadeuszu''

M Mnh•zka-Tchorznickiego . . . . 
23. N-tłd · Nilem niebieskim - Jana 

Sztolcmana . . . , . . . . . . 
24. Nasze psy.St. Błockiego (bez rab::itu) 
25. Nasze skrzyalate d1·apieżniki

Monografja Wł. Gtirtlera . . . . . 
. 26.' Ocen.a . tr.of~ów . Il)yśliwskich -

Inż. H .. Knothego . • . . . . . . 
27. O lositi.:.......J. Wł. Kobylańskiego • . 

28. O wronie i waJce _z nią w łowi
sku L. Pac Pomarnackiego . . · . 

29. Podstawy Łowieetwa-B. Święto
rzecki-eg.o . . . ._ . . . . . „ . 

30. Poluhca pani-Wł. Janty-Połczyń-
·-. skiego • . . . . . . . . , .. . 

zł. 

zł. 

zł. 

zł. 

zł. 

zł. 
zł. 
zł. 

~ł. 

zł. 

zł. 

zł. 

zł. 

zł. 
zł. 

-zł. 

zł. . 

zł. 

0.50 

0.25 

2.-

6.50 

2.-
2.-
7:-
4. -

1.50 

0.30 

6:-
7.-

2.30 

0.50 
2.-

1.-

8.·-

3.50 

lll11116Lll111111111116lllllllUlllll6lll1llllllllll6UllllłllłllU6llllll1llllll19r1llllllllllll6Ulrlllllllll1'ltlllll 



lllllntrlllłll lllłjntłllllll lllllllfrlll1111111111frll11111111111'rllllłl llll111'rlłllll lll1111911llllllllllntłllllll 

-SL' Okresy polowań. . . . . -. . zł. O,łO 
32. Porównawcze tablice - broni 

kulowPj europejskiej i amerykań
skiej 'oraz-uwagl do nich. - X. Bo-

~ rek Prek . . . . . . . . . . . zł. 0.50 
33. Posokowce - In'ż. 't. ·ossowskiego zł, 1.-

34; Próba upor•ządkow.ania · bibljo-· 
gra jl łówieckiej w· Odrodzonej 

___ P~lsce M. Mniszka-Tc_h orznickiego -_ z.ł. · 2-.50 
3·5. PrzepiSy: Q broni~ amUit!CJi 

.. t maf'erjałach ~ ybuchowycb; · 
· łowieckie-H. Maletza , . -.--· . . zł. 2.50 

36. Ptaki zit:m polskich - Dr. J. ~oko-
łowski . . . . . . . . broszura zł. 20.

oprawna . w płótno zł. 2.5.-
37. Ramoty myśliw_skJe- Wł. Janty-

Połczyńskiego . . . . . . . . zł. 3.-

38. Słonka Mon ografj a-Leopolda 
Pac-Pomarnackiego . , . „ . . . zł. 1.-

39. Szłnęśliwe dni - Stefana hr. Ba-
deniego (bez rabatu) . . . . . . zł. 10.-

40. 'ł ' ubelka do wyznaf"Zania stanowisk 
przy u J ziale 6-27 myśliwych. . . zł. 0.2 

41. Tablice ścienne do określenitt 
ptaków ·dr pieżnycb i krukowa
tycb-J. Sztolcmana . . . . . . zł. 0.50 

42. lJwagi o polowaniu na jelenie 
podczas rykowiska. Na prze
smyku-Inż. T. Sliwii'iskiego . . • zł. 1.-

43 W cesarstwie.Menelika-Cz. Od-- . 
rowąż-Pieniążka -. • . . . . . . · zł. 3.-

-44. W polu· i w lesie-=-Wł. Giirtlera . zł. 1.-
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45. Wzorowy statut kółek łowieckich 
43. N r;o row f statut spółki rnwieckiej 
47. Wskazówki dla myśliwych . . • 
48. Wy~enła 11ie trofeów myślłw

skfob-A. Dyka • • . . . . . • 

49. Z przeiyć i wrnień myśliw
skich - St. Krzywoszewskiego . . 

50. Żubr historja, obyczaje i przy
szłość - J. Sztolcmana. . • • . . 

51. Żywienie jeleni i sarn d-ra Maxa 
Neumeistera , . . • • • . . . . 

zł. 0.25 
zł. 0.15 
zł. 0.35 

zł. 1.50 

zł. 9.-

zł. 3.30 

zł. 1.20 

Za przesyłkę poleconą (przy wpłacie 

zgóry) dolicza się zł. 1.-

Za zalicząniern pocz~owem - najmniej
sza dopłata zł. ·1.50 
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SKOROWIDZ FIRM WEDLUG BRANŻ= 

Amunicja, 

„Łowiec" skład broni (wł. W. Ziegenhirte). 
Państwowa Wytwórnia Prochu - Pionki, 

Str. 
95 

Z. A. „Pocisk" S, A. 
J . Sosnowski 

okładka wewnętrzna II i III 
okładka zewn. IV z zakładką 

5 
R. Straburzyńśki 
Warszawska Spółka Myśliwska 

65 
4 

Artystyczne wyroby ··w bronzie1 srebrze i złocie. 

W. Gontarczyk ·, 198 

Broń myśliwska, 
· Fr. Wilh. Heym-Suhl . . . . . . 84 
„Łowiec'' skład broni (wł. W. Ziegenhirte) 95 
"J. Sosnowski 5 
R. Straburzyński . . . 68 
Warszawska Spółka Myśliwska 4 

Budynie. 
,,Oetker'' 

Buty myśliwskie, 
Stanisław Kraus~ 
Jakób ·Mi:arek 

Czasopisma. 
„Łowiec Polski" 
Książki myśliwskię 

32 

149 

33 
f79 

6 i 326 
493-496 

:' 497 



Czekolady - Cukry. 

Fr. Fuchs S-wie 33 

Dywany ze skór. 
Czernicki & Olszewski 198 
F. Lange 84 
W. Łastowski . . . . 464 
Polska Centrala Skór i Futer 158 

Dzierżawy terenów łowieckich. 
Dyrekcj~ Lac;ów Państwowych 117 

Farbowanie - Garbowanie. 

Polska Centrala Skór i Futer 

Futra. 
Polska Centra.Ja Skór i Fu ter 
J . Ujejska 

Grawerzy. 
W. Gontarczyk 

Handel towarów kolonjalnych, owoców 
i delikatesów. 

Bracia Pakulscy . . . 
Introfigatornie. 

W. Drawdzik i A. Mcścicki 

Instrumenty muzyczne. 

158 

158 
190 

198 

190 

208 

B. Rudzki 317 

Kamizelki, kurtki myśliwskie. 
Stanisław Krause , . . . 33 
„Leszczków" Zakł. Roln.-Prz~rtiysł. ·96 

:498 



Kapłszony do naboi myśliwskich. 
Lignoza S. A. 104 

Kapy (przyramienia) korkowe. 
Bronisław Kuliński 120 

Karabinki sportowe~ 
Fr. Wilh. Heym-Suhl. . . . . 84 
„Łowiec' ' skład broni (wł. Zfogenhirte) 95 
J. Sosnowski 5 
R. Straburzyński , . . 68 
Warszawska Spółka r Myśliwska .· 4 

Karmelki. 
Fr. Fuchs i S-wie 33 

Kolby do broni myśliwskiej. 
Bronisław Kuliński 120 

ICor.daki. 
Bracia Pakulscy . . 
Rek tyfikacf a ·W'.arsza wska 

190 
150 

Konserwy owocowe, warzywa, kompoty owocowe, 
korniszcny, jamy. 

Bracia Pakulscy 190 

Kufry samochodowe. 
Stanisław Krause 

Kurtki sportowe. 
Stanisław Krause . . . . 
,,Leszczków" Zakł. Roln. -Przemy~ł. 

Leguminy. 
„Oetker" 

33 

33 
96 

149 



Likiery. 
Bracia Pakulscy . . 
Rektyfikacja Warszawska 

190 
150 

Literatura fachowa~ 
Książki myśliwskie 
1 ,Łowiec Polski'' 

493-496 
6 i 326 

Lizawski solne dla zwierzyny płowej. 
Polski Monopol Solny 7 

Medale i odznaki. 
W. Gontarczyk 198 

Miody sycone 
Br;icia Pakulscy . 190 
Rektyfikacja Warszawska 150 

Nabiał 
Bracia Pakulscy . 190 

Nagrndy sportowe 
„Aleksander" (właść, A. Stachniewski) 83 

Obuwie 
Stanisław KrauZ:e 33 
Jakób Marek 179 

Ocena broni myśliwskiej 
Bronishw Kuliński . . . 120 
Stacja Badawacza Polskiego Związku Lo-

wieckiiego 72 

Odstrzały zwierzyny 
Dyrekcje Lasów Państwowych . 117 

Oliwa do czyszczenia broni 
Prizem.-Hartdl. Zakłady Chemiczne L. Spiess 

i Syn . -. 119 
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Opr1wa książek, map i planów 
W. D~·ąw1zik i Mościcki 208 

Oprawa trofeów myśliwskich 
W. Łasto-...vski 464 
Polska Centrala Skqr i Futer 158 

Oznaki 
„Strażnik łowiecki" 82 

Papier 
„Papier" D. H. . 148 

Peleryny, płaszcze. 
Stanisław Krauze . . . . 33 
„Lt:szczków" Zakł. Roln.-Przemysł. % 

Plecaki, chlebaki brezentowe. 
Stanisław Krauz~ 33 

Pokrowce futrzane. 
Polska Centraia Skór i Futer 158 

Pracownie rusznikarskie. 
1 ,Łowiec" skład broni (wł. W. Ziegenh.ierte) 95 
J, Sosnowski 3 
R. Straburzyński . 68 
Warszawska: Spółka Myśliwska 4 

Preparowanie ptaków i zwierząt. 
W. Lastovrski 464 
Polska Centrala Skór i Futer 158 

Prochy myśliwskie. 
Lignoza S. A. . 104 
Państwowa Wytwórnia Prochu-:_Pionki okładka 

wewnętrzna II i III 

~Ol 



Przechowywanie mebli, przeprowadzki. 
W. Węgielek . 'g3 

Przybory· myśliwskie. 
Stanisław Kr.mze , · , . . . 33 
„Łowiec" skład broni (wł. W. Ziegenhierte) 95 
J. Sosnowski 5 
R. Straburzvński . . . . . 68 
Warszawska Spółka Myśliwska . 4 

Przybory podróżne. 
Stanisław Krauze 33 

Rękawiczki. 
Stanisław Krauze 
Czernicki & Olszewski 

Rzutki ao strzelań myśliwskich. 

33 
198 

Vencke & Duday . ost.atnia przed okł. 

Rusznikarskie warsztaty. 
„Łowiec" skład broni (wł. W. Ziegenhierte) 95 
J. Sosnowski . 5 
R. Straburzyński . . . . 68 
Warszawska Spółka Myśliwska 4 

Samodział na przepisowy strój łowiecki P. Z. Ł. 
„Leszczków" Zakł. Roln.-Przemysł. . 96 

Segregatory z kai-tonu i tektury. 
W. Drawdzik i A. Mościcki . 208 

Skóry na kurtki i rękawiczki. 
Czernicki & Olszewski 198 
F. Lange . . . . . . 84 
Polska Centrala Skór i Futer !58 

Sól na lizawki dla zwienyny płowej. 
Polski Monopol Solny 7 
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Spirytualia. 

Bracia Pakulscy . . . 
Rektyfik'acja Warsz a wska 

Szewcy. 

190 
150 

Jakób Marek . 179 

Teczki i teki kartonowe. 
W. Drawdzik i A. Mościcki . 208 

Trąbki myśliwskie. 
B. Rudzki 

Transportowanie. 
W. Węgielek i S-ka 

Ubezpieczenia straży łowieckiej 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń 

„Patria'' Sp. Akc. 

Ubiory sportowe. 
Stanisław Krauze . . . 
„Leszczków" Zakł. Roln.-Przemysł . 

Walizy. 

317 

83 

myśliwych. 
sztywna 
zakładka 
zakładka 

33 
96 

Stanisław Krauze 33 

Warsztaty rusznikarskie. 
„Łowiec" skład broni (wł. W. Ziegenl1i~rŁe) 95 
J. Sosnowski . 5 
R. Straburzyński . . . . 68 
Warszawska Spółka Myśliwska . 4 

Wędliny. 
'Bracia Pakulscy . 190 
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Wina i·. wódki. 
Bracia Pakulscy . . . 
Rektyfikacja W ar sza wska 

Wyprawa skór na zamsz. 

190 
150 

Czernicki & Olszewski . 198 
F. Lange . 84 
W. Łastowski . . 464 
Pol~ka Centrala Skór i Futer 158 

Wypychanie ptaków i zwierząt. 
W. Łastowski . , · . . 464 
Poiska Centrala Skór i Futer 158 

Wysyłka paczek żywnościowych do ZSSR. 
Bracia Pakulscy . 190 

Zamsze. 
Czernicki & Olszewski 
F. Lange . . . . 
Polska Centrala Skór i Futer 

Zwierzyna bita;„3r6b - kupno i sprzedaż. 

Bracia Pakulscy . 

Zwierzyna żywa. 
Dyrekcje Lasów Pańshyowych . 

5Q4 

198 
84 

158 

190 

117 



SPIS RZECZY. 

Calendarium 
Okresy polowań w 1939 roku 
Ohesy polowań ·w woj. $ląskiem 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dn. 3 grudnia 1927 r. o prawie łowiec
kiem (uzupełnione w art. 51 w r. 1932) 

1
• 

Kodeks Karny i postanowienia karne prawa 
łowieckiego - W. W. Garczyński 

Normy ładunków śrutowych . 
Okres rui i cieczki iZwierząt łownych 
Okres lęgów ptactwa łOl\Vnego 

Sprawa przewozu psów myśliwskich 
Przykazania myśliwskie 
Losowanie stanowisk . 
Tabelka do wyzna<cza:nia ·stanowisk 
Wzorowy statut Kółek łowieckich 
Normy podatku od wykonywa:nia polowania . 
St~tut wzorowy Spółki łowieckiej 
Wzór umorwy na dzierżawę prawa polowa-

nia -- J. Skrzypek 
Czyszczenie broni śruto.wych ~ C. Lisowski . 
Wskazówki hodowlane - F. :· Roż.yński . 
Zadania i cele łowiectwa 'pol~kiego :,-.oraz dr-o-

gi jego ro~woju --'-_.w;· "tlarcz:fnski . . 

8 
34 
36 

37 

65 
69 
70 
71 
73 
75 
80 
85 
97 

105 
109 

115 
118 
121 

151 
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Z życia ·ptaków - charakterystyczne ruchy 
i pozy - St. Łysiński, kpt. w st. sp. . 159 

Uwagi o ,polowa.niu na rogacze - L. Pac-
Pomarnacki 181 

Hodowla d.zikich kaczek na swojsko -
M. Tukallo 187 

·Jak polować na kaczki - W. Garczyński 191 
Turystyka myśliwska - Wł. Zabiel/o 199 
Ubranie myśliwego - W. Garczyński , .209 
Stała danma myśliwych na F. O. N. 

Wł. Zabiel/o . 216 
Włośnica - choroba ludzi i zwier.ząt 

Dr. St. Swięch 223 
Międzynarodowe metody ·Oceny trofeów my-

śliwskich - Inż. W. Lindemann 221 
Zestawienie prac łowieckich wydanych w ro-

ku 1938 - M. Mniszek Tchorznicki 261 

Kynologja: 
Międzyklubowy Komitet Kynologiczny 275 
Lista stowarzy,szeń klubów 276 
Lista sędziów . 276 
Lista asystentów . 280 
Dział wystaw . 281 
Dział prób i konkursów 283 
Regulamin Międzyklubowego Komitetu Kyno-

logicznego 285 
Statut Kolegium Sędziowskiego . 287 
Regulamin sąd.zenia na wys.tawach, próbach 

i konkursach psów rasowych 289 
Setter Klub w Polsce (Księga rejestracyjna)

wykaz zarejestrowa·nych przydomków ho· 
dowlanych 291 

506. 



\Wykaz zarejestrowanych setterów ang., irl. 
i gordonów 292 

Skorowidz izarej estrowanych 1psów 308 
Kalendarz szczenienia się suk illa r. 1939/40 --

B. Przychodźko 313 
Metryki 1strzelb - Br. Nowak 316 
Broń strzela, ale „łoże trafia" - Wł. Z. . 321 

Pol.ski Związek Łowiecki: 

Naczelna Rada Łowiecka 
Komitet Wykonawczy 
Biuro Związku 
Komisja Rewizyjna 
Sąd Łowiecki . 
Kapituła odznaczeń łowieckich 

Redakcja „Łowca Polskiego" 
Komisje i Sekcje Związkowe . 
Oddział Białostocki 

-" 

" 

" 

Kielecki 
Lubelski . 
Łódzki 

Małopolski 

Poleski 
Pomorski 
Sląski 

(M. 

Warszawski . 
Wielkopolski 
Wileński 

„ Wołyński 

Regulamin postępowania 
wieckiemi 

T. Ł.) 

przed Sądami Ło-

327 
328 
329 
329 
330 ... 
330 
331 
332 
335 
343 
350 
362 
367 

397 
403 
416 
420 
432 
445 
453 

462 
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Regulamin dla Łowczych i Podłowczych Po-
wiatowych P. Z. Ł. 465 

Regulamin Kapituły odznaczeń łowieckich 468 
Dziennik ~yśliwski 471 
Wydatki na utrzymanie łowiska 476 
Dochody z łowiska 481 

Formularz polowań zbiorowych 482 
Zaproszenie na polowanie 486 
Notatki 488 
Książki myśliwskie _,, 493 
Skorowidz ogłoszeń według branż 497 
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DOSTARCZA 
F A B R Y K A 

C H E M I C Z N A 
VENZKE & DUDAY 
Cirudziądz-Pomora=e 

NAJLEPSZE ŹRÓDŁO Z AK UP U 
O L A 



PAŃSTWOWA 
WYTWÓRNIA PROCHU 

PIONKI 
poleca 

bezdymne proehy 

„SOKÓŁ" i „KUROPATWA" 
or.-proch mysliwski do nabojów 
śrutowych. 

„KRÓLEWSKI" 
... -proch sztucerowy arczowy 
„DZIK" 
--proch sztucerowy myśliwski 
„KRUK" 
-proch do b :ro n i małokaU

browej. 
Proch rewolwerowy 
· i do pistoletów 

automatycznyeh 
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