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Królewskie łowy, królewskie jadło i królewska uczta tylko 
w Mieście Arkad - Zamościu!

„Co to za gość o siostry! Przyszedł w nasze kraje
Sama twarz i broda, sam staltet wydaje
Że zacny człowiek jakiś, a król bez wątpienia
Onych cnych bohaterów jakże snadź nasienia
Znam Cię o zacny królu chociaż bez korony
Ani w różny od innych ubiór obleczony
Znam Cię o królu Polski, choć tu miedzy lasy
Z dzikim zwierzem przebywam po wszetliwsze czasy
I nas o twym przyjeździe głosy dochodziły
I z tych lasów na oczy ludzkie wywabiły
Aby my twoję twarz wdzięcznie oglądały
I gościa tak miłego mile przywitały…”

Jan Kochanowski, Dryas Zamchana

Pierwsze dokumenty o łowiectwie na tere-
nach Zamojszczyzny związane są z rodem Za-
moyskich i Ordynacją Zamojską. W 1578 roku 
na zaproszenie Kanclerza Wielkiego Koronne-
go Jana Zamoyskiego do Zamchu - siedziby 
starostwa, przybył król Polski Stefan Batory, by 
odpocząć na łonie natury i nabrać siły przed 
ważnymi bitwami. Jan Kochanowski na po-
witanie zacnego gościa, napisał poemat, wy-
chwalający jego osobę i  zapraszający go na 
łowy. Poemat ten recytowały nimfy i driady, 
wychodzące zza drzew, witały go i pozdrawia-

OGÓLNOPOLSKI
HUBERTUS

4-6 X 2019 ZAMOŚĆ

Dryas Zamchana i Pan Zamchanus, ze zbio-
rów Biblioteki Narodowej w Warszawie

Polski Związek Łowiecki
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ły. Dzieło powstało w 1578 roku, dwa lata przed 
podpisaniem aktu lokacyjnego Zamościa. 

Pierwszego dnia ogólnopolskich obcho-
dów Hubertusa, wszystkich gości powita in-
scenizacja tego poematu przygotowana przez 
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Łukowej. 

Przyjaciel Jana Za-
moyskiego, Szymon 
Szymonowic (1558-
1629), humanista i  po-
eta  okresu renesansu, 
twórca „Sielanek”, orga-
nizator i profesor Aka-
demii Zamojskiej napi-
sał cykl 34 zwierzęcych 
nagrobków z których 
8  nawiązuje do tema-

tyki łowieckiej: „Starego psa”, „Wilka”, „Liszki”, „Zająca”, „Jarząba”, „Kanie”, „Prze-
piórki”, „Kaczora”. Ponadto swojemu wychowankowi Tomaszowi Zamoy-
skiemu poświęcił wierszowany opis polowania na niedźwiedzie w majątku 
Sieniawskich w Brzeżanach. 

W dobrach Ordynacji Zamojskiej polował król Władysław IV Waza (1595-
1648), o czym świadczy zapis w pamiętnikach Stanisława Żarkowskiego. Jó-
zef Brandt (1841-1915), jeden z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu ba-
talistycznego w malarstwie polskim urodził się w pobliskim Szczebrzeszynie, 
pozostawił piękne obrazy o tematyce łowieckiej oraz sentymentalne scenki 

Szymon Szymonowic, 
rys. Liliana Keller

Inscenizacja Dryas Zamchana Jana Kochanowskiego przez uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Łukowej, fot. Sławomir Olszyński

Obelisk upamiętniający królewskie 
łowy na Zamojszczyźnie ufundowany 
przez leśników i myśliwych, odsłonięty 
w Borowych Młynach, fot. Janusz Siek

Pomnik hetmana Jana Zamoyskiego 
w Zamościu, fot. Janusz Siek
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rodzajowe inspi-
rowane wyjazda-
mi na Kresy. 

W lipcu 1830 
roku Fryderyk 
Chopin prze-
bywał w mająt-
ku Tytusa Woy-
ciechowsk iego 
w  Poturzynie 

(wsi położonej obecnie w powiecie to-
maszowskim, w  gminie Telatyn), naj-
bliższego przyjaciela szkolnego okresu 
warszawskiego. Tu kompozytor spędził 
swoje ostatnie wakacje na ziemiach pol-
skich, tu koncertował, wspólnie polowali 
na ptactwo. 

W 1880 roku w dworze znanego malarza, jednego 
z  twórców szkoły monachijskiej Władysława Cza-
chórskiego (1850-1911) w Grabowczyku, miejscowo-
ści położonej obecnie w granicach gminy Grabowiec 
w powiecie zamojskim, dwukrotnie gościł noblista 
Henryk Sienkiewicz. Razem jeździli po okolicy końmi, 
polowali, odwiedzali okolicznych ziemian w Skomoro-

chach, Dańczypolu 
i w Grabowcu. Na 
tzw. „Wałach”, obok 
wsi Gliniska, Sien-
kiewicz zauroczony 

Józef Brandt, rys. Liliana Keller

Miejsca obronne w Grabowcu i okolicy, zdobywane ongiś przez Kozaków 
i Tatarów,  można odnaleźć też w „Ogniem i mieczem”, fot. Liliana Keller

Obelisk poświęcony Fryderykowi Chopinowi usy-
tuowany przed Szkołą Podstawową w   Poturzy-
nie, fot. Liliana Keller

Martwa natura z czaplą, 
Władysław Czachórski, olej 
na płótnie, 97 x 144,5 cm, 
1889 r., Muzeum Narodowe 
w Warszawie
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Kresami i okolicą miał zrobić pierwszy 
szkic do scen oblężenia Zbaraża. 

Z ziemią zamojską w okresie 
międzywojennym związanych było 
dwóch wielkich mężów stanu. Pierw-
szy myśliwy Polski tego okresu to 
Ignacy Mościcki (1867-1946), prezy-
dent RP w latach 1926-1939, nauko-
wiec-chemik, wynalazca i budowni-
czy  przemysłu chemicznego. Mając 
10 lat, w 1877 roku zamieszkał wraz 
z rodzicami w zakupionym przez 
ojca majątku w Skierbieszowie. Tutaj 
spędził dzieciństwo i część młodości, 

tu ćwiczył się we władaniu szablą, strzelaniu, jeździe konnej i polowaniu. 
Wielkim myśliwym był XV ordynat Maurycy Zamoyski (1871-1939), poli-
tyk, dyplomata, działacz społeczny, zmarł w  Klemensowie koło Zamościa. 
Tak jak założyciel Ordynacji Zamojskiej Jan Zamoyski, Maurycy Zamoyski 
był mecenasem działań społeczno-kulturalnych. Gościem Zamoyskich w ich 
posiadłości w Klemensowie był  Józef Weyssenho�  (1860-1932), mistrz 
opisów przyrody i życia łowieckiego, piewca tradycji starego ziemiaństwa 
kresowego i łowów, autor powieści „Soból i  panna”. 

Pokój myśliwski w pałacu Zamoyskich w Klemensowie,  fot. z archiwum Adama Gąsianowskiego

„Ignacy Mościcki na polowaniu”, rys. Jerzy Garbacz
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Na zamó-
wienie zamoj-
skich myśli-
wych, w 1931 
roku nauczyciel 
z a m o j s k i e g o 
g i m n a z j u m 
Edward Kop-
ciński (1880-
1938), namalo-
wał obraz św. 

Huberta, który znajduje się w Ko-
ściele Rektoralnym pw. św. Katarzy-
ny w Zamościu. 

„Święty Hubert”– Jerzy Kossak, fot. Jerzy Garbacz

„Święty Hubert” z Kościoła św. Katarzyny w  Zamościu, 
fot. Henryk Szkutnik

Edward Kopciński,
 rys. Liliana Keller 

W kościele parafi alnym pw. Na-
rodzenia św. Jana Chrzciciela w Rze-
plinie znajduje się obraz „Święty Hu-
bert”, który namalował Jerzy Kossak 
(1886-1955), syn Wojciecha i wnuk 
Juliusza Kossaka, brat poetki Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i pisar-
ki Magdaleny Samozwaniec. 

Z Zamościem związany był rów-
nież Władysław Żurawski (1888-
1963), malarz, grafi k, ilustrator, pe-
dagog. Urodził się w Stryju, ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w Krako-
wie u Wojciecha Weissa i Jacka Mal-
czewskiego, czołowy twórca drzewo-
rytów, obok Władysława Skoczylasa, 
Stanisława Ostoi - Chrostowskiego, 
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Edmunda Ludwika Bartłomiejczyka i Tadeusza Jana Cieślewskiego. 
Urodzona we Floriance i mieszkająca w Zwierzyńcu Aleksandra Wach-

niewska (1902–1989), absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
walczyła o ochronę okolicznych lasów przed nadmierną eksploatacją. Two-
rzyła głównie pejzaże ukazujące przyrodę Roztocza. 

Kontynuatorką dzieła malarki Aleksandry Wachniewskiej jest związana ze 

„Wiosna na Bukowej Górze” Aleksandry Wachniewskiej, 
źródło: roztoczanskipn.pl
„Wiosna na Bukowej Górze” Aleksandry Wachniewskiej, „Wiosna na Bukowej Górze” Aleksandry Wachniewskiej, Aleksandra Wachniewskia,

 źródło: roztoczanskipn.pl

Drzeworyty Władysława Żurawskiego ze zbiorów Andrzeja Kędziory
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Zwierzyńcem malarka Elżbie-
ta Hałasa, córka Członka Ho-
norowego PZŁ Afreda Hałasy, 
która pracę artystyczną łączy 
z działalnością na rzecz ochro-
ny przyrody i dziedzictwa kul-
turowego Roztocza.

Zamiłowanie do przyrody 
i łowów, odpoczynek na ło-
nie natury i życie zgodne z jej 
prawami od wieków łączyła i łączy ludzi oraz pokolenia właśnie tu na Za-
mojszczyźnie. Niech tego przykładem będzie również Wasza obecność na 
wspólnym święcie myśliwych z całej Polski! Niech Hubertus Ogólnopolski 
4-6.10.2019 roku będzie wielopokoleniowym, barwnym spotkaniem z trady-
cją i kulturą łowiecką. Mamy nadzieję, że miasto Zamość jako jeden z więk-
szych ośrodków kulturalnych, edukacyjnych i turystycznych województwa 
lubelskiego stanie się na trzy dni również stolicą łowiectwa. 

Idąc za przykładem założyciela miasta Jana Zamoyskiego, który odważnie 
i stanowczo postanowił na mokradłach wybudować idealne miasto, miasto 
we włoskim stylu, Padwę Północy i Perłę Renesansu, dziś my z myślą o pol-
skim łowiectwie pragniemy stworzyć coś unikatowego i niepowtarzalnego. 

 „Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie...” Jan Zamoyski

Te znamienne słowa nabierają ogromnego znaczenia również w kon-
tekście edukacji przyrodniczo-łowieckiej. Współczesny człowiek owładnię-
ty licznymi sprawami codzienności rzadko ma okazję do tego, by obcować 
z naturą. My myśliwi - edukatorzy wiemy, że aby coś zobaczyć, musimy się za-
trzymać... Z tego powodu pierwszy dzień tego wspólnego święta myśliwych 
z całej Polski będzie poświęcony edukacji. Do naszych namiotów zaprosi-
my dzieci i młodzież z zamojskich szkół, które poznają zmiany zachodzące 
w przyrodzie, nauczą się ją chronić, wykonają prace plastyczne i aktywnie 
spędzą czas grając na terenie Starego Miasta w ekologiczno - przyrodniczą 
grę terenową. Dla zwiedzających stoiska edukacyjne Polskiego Związku 
Łowieckiego i Lasów Państwowych, przygotowaliśmy również fi lmy eduka-
cyjne o działalności myśliwych i otaczającej nas przyrodzie. Najmłodsi spo-
tkają się też z sokolnikiem i kynologiem - ludźmi z pasją. Kolejnym ważnym 
wydarzeniem będzie konferencja naukowa „Zamość -Roztocze - Łowiectwo 
- UNESCO”, która odbędzie się w reprezentacyjnej Sali zamojskiego ratusza 

 „Darz Bór” Elżbiety Hałasy, fot. Janusz Siek
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– Consulatus. Naukowe wystąpienia, w czasie, kiedy staramy się wpisać ło-
wiectwo na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, będą poruszały bardzo 
ważne dla nas zagadnienia. Nasze Stare Miasto już w 1992 roku dołączyło to 
tego elitarnego grona. W 2019 roku Roztocze, jako jedne z 11 w Polsce, wpi-
sano na listę rezerwatów biosfery UNESCO. Czerpmy z tego doświadczenia, 
wsłuchując się w rzeczowe i merytoryczne wystąpienia prelegentów, którzy, 
jako myśliwi, funkcjonując w różnych środowiskach, podtrzymują te tradycje 
i bronią największych wartości - naszej rodzimej przyrody. Edukacyjne zma-
gania dobiegną końca w Muzeum Fortyfi kacji i Broni Arsenał. W tej dawnej 
zbrojowni Jan Zamoyski gromadził niegdyś swoje zdobycze i trofea z licz-
nych wypraw wojennych, dla ich upamiętnienia. Nowy arsenał wybudowa-
ny w I połowie XVII wieku ulokowany na południe od pałacu, w pobliżu daw-
nego Bastionu III, zgromadzi eksponaty i trofea łowieckie z naszych terenów, 
po to, by jeszcze dobitniej ukazać wielowiekowe tradycje i od lat krzewioną 
kulturę łowiecką. 

„Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazow-
sze, Warmię i Mazury, kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej aż do Za-
mojskiej, i kontempluję piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten 
szczególny wymiar zbawczej misji Syna Bożego. Tu z wyjątkową mocą zdaje 
się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew 
ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku.”

Jan Paweł II, Homilia, 12.06.1999 r., Zamość
Te słowa 20 lat temu w naszym mieście wypowiedział jeden z najwięk-

szych Polaków - św. Jan Paweł II - miłośnik przyrody. Dziś Jego słowa powra-
cają do nas wielkim echem. Wsłuchując się w głos mówiący o poszanowa-
niu rodzimej przyrody i tradycji, drugiego dnia Hubertusa Ogólnopolskiego 
w  Zamościu zaplanowano wiele atrakcji. Główne uroczystości rozpocznie 
msza święta, której będzie przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński. W nowo 
odrestaurowanej katedrze na Hubertowskiej Mszy poza władzami państwa 
i  przedstawicielami lokalnego samorządu, zgromadzą się liczne poczty 
sztandarowe kół łowieckich i okręgów PZŁ z Polski. Kolejno barwny korowód 
myśliwski z katedry zamojskiej, ulicami Starego Miasta, prowadzony przez 
Nieetatową Orkiestrę Wojskową z Zamościa, werblistów ze Szkoły Muzycz-
nej Yamaha w Zamościu i kawalerzystów Szwadronu Kawalerii Ochotniczej 
w Barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich dotrze na Rynek Wielki. Wiemy, że 
Polska jest krajem o bogatych tradycjach łowieckich. W ponad tysiącletniej 
historii naszego państwa ukształtowały się różnorodne formy zwyczajów 
i  ceremoniału łowieckiego. Tego dnia zaprezentujemy kilka z nich. Mamy 
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świadomość, że to, co będziemy prezentowali stanowi istotny element pol-
skiej wielowiekowej tradycji, a tradycje łowieckie stanowią formę pozama-
terialnego, narodowego dziedzictwa i obejmują oprawę polowań oraz uro-
czystości łowieckich, a także wzbogacają życie. Zgromadzonych tego dnia 
na Rynku Wielkim w Zamościu będą prowadziły sygnały łowieckie głoszone 
z 52-metrowej wieży manierystyczno-barokowego ratusza, na którego uni-
katowych wachlarzowych schodach w pierwszej części spotkania zaprezen-
tują się poczty sztandarowe. Kolejne wystąpienia, prezentacje i pokazy będą 
miały miejsce na Rynku Wielkim. Dzień spotkań z tradycją i kulturą łowiecką 
zakończą występy zespołu „Ale Cantare” z Płoskiego, Orkiestry Symfonicznej 
im. Karola Namysłowskiego - kontynuatorki najstarszej w Polsce orkiestry 
włościańskiej założonej 4 listopada 1881 roku przez Karola Namysłowskie-
go, z wokalem Sambora Dudzińskiego, kapeli „Rawskie Retro” z Rawy Ruskiej. 
Dla wszystkich zgromadzonych zaplanowaliśmy darmowy posiłek serwowa-
ny przez mistrza kulinarnego oraz dla myśliwych biesiadę przy ruszcie w kli-
matycznych podziemiach Nadszańca i Bastionu VII Kazamaty.

Po dwóch emocjonujących dniach, tym razem w niedzielę, kolekcjonerzy 
będą mieli okazję do prawdziwych łowów, ponieważ na jednym z rynków 
zaplanowaliśmy giełdę kolekcjonerską, poszerzoną o stoiska pasjonatów ło-
wiectwa.

Piątek, 4.10.2019 roku 
Dzień edukacji ekologicznej na Rynku Wielkim w Zamościu: 
• Godz. 1000 Gra terenowa 

dla uczniów szkół zamoj-
skich, „Rok z  przyrodą 
Zamojszczyzny” – przy-
rodnicze namioty eduka-
cyjne, zajęcia dla szkół, 
fi lmy edukacyjne – tele-
bim na Rynku Wielkim, 
spotkanie z  sokolnikiem 
i kynologiem.

• Godz. 1300 „Dryas Za-
mchana” Jana Kochanow-
skiego – występ dzieci z Łukowej.

• Godz. 1330 Konferencja naukowa (Ratusz, Sala Consulatus): „Zamość - 
Roztocze - Łowiectwo - UNESCO”, prelegenci: 

- Marcin Zamoyski - w latach 1990-1992 i 2002-2014 Prezydent Zamościa, 

świadomość, że to, co będziemy prezentowali stanowi istotny element pol-
skiej wielowiekowej tradycji, a tradycje łowieckie stanowią formę pozama-
terialnego, narodowego dziedzictwa i obejmują oprawę polowań oraz uro-
czystości łowieckich, a także wzbogacają życie. Zgromadzonych tego dnia 
na Rynku Wielkim w Zamościu będą prowadziły sygnały łowieckie głoszone 
z 52-metrowej wieży manierystyczno-barokowego ratusza, na którego uni-
katowych wachlarzowych schodach w pierwszej części spotkania zaprezen-
tują się poczty sztandarowe. Kolejne wystąpienia, prezentacje i pokazy będą 
miały miejsce na Rynku Wielkim. Dzień spotkań z tradycją i kulturą łowiecką 
zakończą występy zespołu „Ale Cantare” z Płoskiego, Orkiestry Symfonicznej 
im. Karola Namysłowskiego - kontynuatorki najstarszej w Polsce orkiestry 
włościańskiej założonej 4 listopada 1881 roku przez Karola Namysłowskie-
go, z wokalem Sambora Dudzińskiego, kapeli „Rawskie Retro” z Rawy Ruskiej. 
Dla wszystkich zgromadzonych zaplanowaliśmy darmowy posiłek serwowa-
ny przez mistrza kulinarnego oraz dla myśliwych biesiadę przy ruszcie w kli-
matycznych podziemiach Nadszańca i Bastionu VII Kazamaty.

Po dwóch emocjonujących dniach, tym razem w niedzielę, kolekcjonerzy 
będą mieli okazję do prawdziwych łowów, ponieważ na jednym z rynków 
zaplanowaliśmy giełdę kolekcjonerską, poszerzoną o stoiska pasjonatów ło-
wiectwa.

Piątek, 4.10.2019 roku 
Dzień edukacji ekologicznej na Rynku Wielkim w Zamościu: 
• Godz. 1000 Gra terenowa 

dla uczniów szkół zamoj-
skich, „Rok z  przyrodą 
Zamojszczyzny” – przy-
rodnicze namioty eduka-
cyjne, zajęcia dla szkół, 
fi lmy edukacyjne – tele-
bim na Rynku Wielkim, 
spotkanie z  sokolnikiem 
i kynologiem.

• Godz. 1300 „Dryas Za-
mchana” Jana Kochanow-
skiego – występ dzieci z Łukowej.

• Godz. 1330 Konferencja naukowa (Ratusz, Sala Consulatus): „Zamość - 
Roztocze - Łowiectwo - UNESCO”, prelegenci: 

- Marcin Zamoyski - w latach 1990-1992 i 2002-2014 Prezydent Zamościa, 

Rynek Wielki w Zamościu, fot. Liliana Keller
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- Andrzej Tittenbrun - Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego,
- Janusz Sielicki - Wiceprezydent IAF na Europę, Afrykę i Oceanię,
- Dariusz Gwiazdowicz - Profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
• Godz. 1430 

Otwarcie cza-
sowej wystawy 
łowieckiej 
w Muzeum 
Fortyfi kacji 
i Broni Arsenał, 
prezentacja 
katalogu zbiorów.

    
Sobota, 5.10.2019 roku 

Główne uroczystości:
• Godz.1000  Msza Hubertowska 

w katedrze pw. Zmartwych-
wstania Pańskiego i św. Toma-
sza Apostoła w Zamościu.

• Godz.1100  Korowód myśliw-
ski z katedry zamojskiej, ulica-
mi: Akademicką-Łukasińskie-
go-Grodzką na Rynek Wielki.

• Godz.1130 Część ofi cjalna i ar-
tystyczna na Rynku Wielkim, 
w tym m.in.:

– sygnały łowieckie z wieży ra-
tuszowej, uroczyste przemó-
wienia, 

– nadanie sztandarów KŁ nr 28   „Rogacz” 
w  Józefowie i Oddziałowi Zamojskiemu 
im. Alfreda Hałasy KKiKŁ PZŁ, 

– nadanie imienia Księżnej Elżbiety Sapiehy 
Klubowi Dian przy ZO PZŁ w  Zamościu, 
odznaczenia łowieckie, ślubowanie my-
śliwskie nowowstępujących do PZŁ, kon-
cert sygnalistów, pokaz psów myśliwskich, 
występ Chóru  Myśliwskiego  „Knieja”,

– pokaz mody myśliwskiej, montaż słowno-muzyczny Zespołu „Ale Can-

Hejnał z wieży zamojskiego ratusza,
 fot. Liliana Keller

Katedra pw. Zmartwychwstania Pań-
skiego i św. Tomasza Apostoła w Zamo-
ściu, fot. Liliana Keller

Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu, fot. Liliana KellerMuzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał w Zamościu, fot. Liliana Keller
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tare”, prezentacja fi lmu „Polowanie z sokołami”, pokaz sokolniczy Pol-
skiego Klubu  Sokolników PZŁ „Gniazdo Sokolników”, kapela „Rawskie 
Retro” – lwowskie szlagiery,

– poczęstunek dla wszystkich potrawami z dziczyzny, rozstrzygnięcie 
konkursu kulinarnego, pokazy kulinarne Jakuba Wolskiego, występ Or-
kiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego z wokalem Sambora 
Dudzińskiego,

– konkurs na najlepsze stoisko okręgu PZŁ i koła łowieckiego, stoiska pro-
mocyjne okręgów i kół łowieckich PZŁ oraz Lasów Państwowych, Jar-
mark Hubertowski (stoiska promocyjno-handlowe z wydawnictwami, 
akcesoriami myśliwskimi, odzieżą, potrawami myśliwskimi i regionalny-
mi, stoisko Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnospraw-
nością Intelektualną Koło w Zamościu), gry, zabawy i konkursy eduka-
cyjne dla dzieci i młodzieży,

– biesiada myśliwska dla myśliwych w kazamacie Nadszańca.
   

Niedziela, 6.10.2019 roku
• Godz.1000  Giełda kolekcjonerska - Rynek Wodny lub Rynek Wielki.

Wydarzenie umieszczone w kalendarzu imprez Miasta Zamościa
 http://www.zamosc.pl/welcome

Zapraszamy Wszystkich chętnych sympatyków kultury łowieckiej i my-
śliwych do współpracy, do zgłaszania namiotów wystawowych i stoisk pre-
zentujących przyrodniczo - łowieckie pasje i zainteresowania, a także ręko-
dzielnicze wyroby z regionu i Polski. Spotkajmy się w wyjątkowym miejscu 
- renesansowym Mieście Arkad na wschodzie Polski w przepięknej architek-
tonicznej scenerii Padwy Północy i w otoczeniu niczym niezmąconej przyro-
dy Roztocza na: 

WSPÓLNYM ŚWIĘCIE MYŚLIWYCH I PASJONATÓW PRZYRODY! 

Wsparcia organizacyjnego udziela m.in. Firma Elite Expeditions, która 
w bieżącym roku obchodzi 30-lecie swej działalności i główne obchody tej 
rocznicy będą towarzyszyły uroczystościom Hubertusa Ogólnopolskiego. 

ZAPRASZAMY do Zamościa 4-6 X 2019
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Od 30 lat nieprzerwanie wspieramy myśliwych 
i leśników w kształtowaniu prawidłowej gospodarki 
łowieckiej w Polsce oraz promocji polskiej dziczyzny. 

Dołącz do grona blisko 500 Kół i Nadleśnictw, 
które współpracują z nami. 

Bezpieczeństwo, stabilność i komfort partnerstwa 
z fi rmą opartą w 100% na polskim kapitale.

Zakład Przetwórstwa Dziczyzny Elite 
ul. Wachniewskiej 17 
22-470 Zwierzyniec
mail: skup@e-lite.pl
telefon: 506-065-853
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