
 

 

 

     NEWSLETTER NR 2 

 
1. Hubertus Ogólnopolski w Pułtusku – przygotowania 

 
Trwają przygotowania do Ogólnopolskiego Hubertusa. To wyjątkowy Hubertus. Obchodzimy go w 95. 
rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego oraz setną rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. Organizatorem wydarzenia jest Polski Związek Łowiecki, a współorganizatorami Lasy 
Państwowe i Gmina Pułtusk. Patronat honorowy nad imprezą objął Minister Środowiska Henryk 
Kowalczyk i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. 
 
Zachęcamy do udziału wszystkich myśliwych, wraz z rodzinami. Pokażmy naszą tradycję, podzielmy się 
pasją i kulturą łowiecką z innymi. Pokażmy też, że #myśliwipomagają – kontynuujemy akcję „Darz Bór 
– Dasz Krew”. Podczas Hubertusa na rynku w Pułtusku dostępny będzie mobilny ambulans, w którym 
będzie można oddać krew. Dajmy przykład, pokażmy, że pomagamy.    
 
CZYTAJ WIĘCEJ: Hubertus Ogólnopolski w Pułtusku już 20 października 
 

2. Blokowanie polowań zbiorowych – jak się zachować 

• Przeszkadzanie, utrudnianie lub blokowanie polowań zbiorowych jest niezgodne  
z prawem, zarówno tym dotyczącym funkcjonowania Polskie Związku Łowieckiego, jak 
też podległych PZŁ kół łowieckich. Taka działalność powinna być ścigana przez policję.  

• Pojawianie się osób postronnych w obszarach prowadzenia polowania (zbiorowego, 
ale też indywidualnego) stwarza realne zagrożenie zdrowia i życia zarówno myśliwych 
jak i osób blokujących polowanie. W takich sytuacjach konieczne wydaje się 
przerwanie polowania. Pamiętajmy – nie możemy pozwolić sobie na przewagę 
nerwów i emocji. To nie prowadzi do pozytywnego zakończenia sprawy.  

• Ważną kwestią jest zgłoszenie sprawy do najbliższej jednostki policji, wraz prośbą  
o interwencję. Interwencja policji z reguły kończy się wylegitymowaniem osób 
przeszkadzających w polowaniach, ale jest ona bezwzględnie potrzebna. Pomimo że 
obecne prawodawstwo nie przewiduje kar za tego rodzaju działania, kolejne 
legitymowania mogą stanowić działanie prewencyjne. Dodatkowo, po zakończeniu 
przerwanego polowania konieczne jest oszacowanie strat finansowych poniesionych 
przez myśliwych oraz koło łowieckie, w celu ewentualnego wystąpienia z roszczeniem 
cywilnym wobec osób, które przyczyniły się do powstania strat (i zostały 
wylegitymowane przez policję). 

• Kolejną ważną kwestią jest realizacja przez koła łowieckie odstrzału sanitarnego. 
Wynika on z przepisów Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych. W takich przypadkach osoby zakłócające lub blokujące polowania, których 
celem jest ograniczenie populacji dzików, podlegają sankcjom karnym, w tym 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. W takich 
sytuacjach oprócz policji trzeba też bezwzględnie powiadomić władze łowieckie, 
Ministra Środowiska, a przede wszystkim Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Niezmiernie istotne jest także zgłoszenie policji faktu, że polowanie, które zostało 
zablokowane obejmowało odstrzał sanitarny dzików.  

https://www.pzlow.pl/index.php/aktualnosci/488-hubertus-ogolnopolski-w-pultusku-juz-20-pazdziernika


 

 

• Ważne: nie wdajmy się w niepotrzebne dyskusje i polemiki z osobami, które usiłują 
zakłócić przebieg polowania. Niedopuszczalne jest formułowanie gróźb karalnych lub 
wypowiedzi, które mogą zostać potraktowane jak groźby.  

• Starajmy się nie dać sprowokować osobom utrudniającym polowanie oraz aby 
wypowiedzi do mediów udzielały osoby do tego uprawnione – Zarząd Okręgowy, 
okręgowy rzecznik prasowy lub rzecznik prasowy Zarządu Głównego.  
 

3. O promocji łowiectwa w Sejmie 
 

Jak skutecznie promować łowiectwo w społeczeństwie – to jeden z głównych tematów 
omawianych podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa. W 
spotkaniu, które odbyło się 3 października w Sejmie, wziął udział Łowczy Krajowy Piotr Jenoch i 
przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. 
 
CZYTAJ WIĘCEJ: O promocji łowiectwa w Sejmie 
 
4. Nowy Statut Polskiego Związku Łowieckiego 

 
Trwają prace nad nowym Statutem Polskiego Związku Łowieckiego. 5 października o godz. 10.00 
odbyło się kolejne posiedzenie komisji pracującej nad nowym statutem.  
 
5. Żegnamy Grzegorza Russaka 

 
Odszedł Grzegorz Russak. Myśliwy, znawca tradycji szlacheckiego dworu, propagator kultury 
łowieckiej. Las nie miał dla Niego tajemnic, a polska kuchnia była Jego pasją. Dla myśliwych był 
wzorem do naśladowania. Konsekwentnie pokazywał, że polska tradycja, w tym myśliwska, to 
niewyczerpane źródło wiedzy i inspiracji. Od lat w mediach promował kuchnię łowiecką. 
Opowiadał o niej w taki sposób, że słuchali wszyscy. Będzie Go nam bardzo brakowało. 
 
W uroczystościach pogrzebowych Świętej Pamięci Grzegorza Russaka wzięli udział przedstawiciele 
Polskiego Związku Łowieckiego.  

 
6. Polacy wicemistrzami Europy  

 
Polski zespół „DeLuxe” został wicemistrzem Europy na Mistrzostwach Europy w Muzyce 
Myśliwskiej na Słowacji. Zmagania konkursowe odbyły się 29 września w miejscowości Levoća. 
Uczestniczyło w nich 16 zespołów z siedmiu krajów, w tym cztery zespoły z Polski. 
 
CZYTAJ WIĘCEJ: Polacy wicemistrzami Europy 
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