


Œw. Hubert urodzi³ siê w 655 roku w Gaskonii, by³ potomkiem królewskiego rodu Merowingów.

Zami³owanie do polowania odziedziczy³ po swoim ojcu. Towarzyszy³ mu czêsto na ³owach. Ponoæ

w wieku 14 lat uratowa³ ojcu ¿ycie podczas polowania na niedŸwiedzia w Pirenejach. Pe³noletni

Hubert udaje siê na dwór króla Frankonii, gdzie poœlubia córkê Pepina z Heristal. Mia³ z ni¹ syna

Floriberta, póŸniejszego nastêpcê na biskupstwie Liege. M³ody Hubert najwiêcej czasu

spêdza³ w puszczach, gdzie nieustannie polowa³, polowanie by³o jego pasj¹. Ponoæ prowadzi³

tak¿e swobodne, wrêcz hulaszcze ¿ycie. Tak by³o do roku 695, kiedy poluj¹c w GórachArdeñskich,

nie bacz¹c na nic, w sam Wielki Pi¹tek napotka³ bia³ego jelenia z promieniej¹cym krzy¿em w

wieñcu. Mia³ wtedy us³yszeæ g³os Stwórcy ostrzegaj¹cy go za jego niepohamowan¹ pasjê i

nakazuj¹cy mu udaæ siê do Lamberta - biskupa Maastricht - Tongres. Przejêty objawieniem, czyni

jak mu g³os nakaza³. Udaje siê na s³u¿bê bo¿¹ do biskupa Lamberta. Studiuje wiedzê kanoniczn¹ i

prowadzi dzia³alnoœæ misjonarsk¹ w Ardenach i Brabancji. Po œmierci Biskupa Lamberta w 704

lub705 roku, z r¹k papie¿a Sergiusza otrzymuje sakrê biskupi¹.

Jako biskup, nieustannie przemierza pogañskie jeszcze wioski i miasta. Odnosi wiele sukcesów

w zjednywaniu ludzi dla wiary w Chrystusa. Oko³o roku 717 przenosi stolicê biskupstwa do

Leodium (Liege). Przed œmierci¹ mia³ wyg³osiæ wzruszaj¹c¹ mowê, w której schorowany ju¿ i

s³aby, prosi³ swoje owieczki aby ¿yj¹c po chrzeœcijañsku pozwoli³y swojemu pasterzowi zasn¹æ w

pokoju. Zmar³ 30 maja 727 roku, w swej rezydencji w Teruneren. Pochowany zosta³ w koœciele Œw.

Piotra w Liege.

Za doczesne zas³ugi w krzewieniu Chrzeœcijañstwa wkrótce og³oszony zostaje œwiêtym.

3 listopada 743 roku, przeniesiono cia³o, ju¿ œwiêtego Huberta do g³ównego o³tarza. Okaza³o siê

wtedy, ¿e mimo up³ywu czasu jego cia³o nie dotkniête by³o rozk³adem, a z grobu rozchodzi³a siê

ponoæ przyjemna woñ. W roku 825 doczesne szcz¹tki Œw. Huberta, przeniesione zosta³y do

Andange, z³o¿one w g³ównym o³tarzu koœcio³a. Miejscowoœæ ta od tego momentu nosi nazwê Saint

Hubert, a koœció³ miano Bazyliki Œw. Huberta.

Dzieñ poœwiêcenia relikwi Œw. Huberta - 3 listopada - sta³ siê œwiêtem myœliwych Œwiêto to

czczone jest uroczystymi ³owami, poprzedzanymi msz¹ w intencji myœliwych. W tradycji ludowej

Œw. Hubert czczony jest tak¿e jako patron lunatyków i chorych na epilepsjê. Przypisuje mu siê te¿

szczególne orêdownictwo w wypadkach wœcieklizy. Kult Œw. Huberta szybko rozprzestrzeni³ siê w

s¹siednich krajach, by niebawem obj¹æ ca³¹ Europê z Hiszpani¹ i Angli¹. W XI wieku wch³on¹³ w

siebie legendê o Œw. Eustachym, poprzednim patronie myœliwych.

Ikonografia przedstawia Œw. Huberta najczêœciej w czasie polowania, gdy objawi³ mu siê jeleñ

z krzy¿em miêdzy tykami. W Polsce klasyk¹ w tym zakresie s¹ prace Jerzego Kossaka, który w 1937

roku na Œwiatowej Wystawie £owieckiej w Berlinie otrzyma³ z³oty medal za obraz

przedstawiaj¹cy widzenie Œw. Huberta. Imieniem Œw. Huberta nazwa³o siê wiele kó³ i towarzystw

myœliwskich. Znak wieñca z krzy¿em jest te¿ oficjaln¹ od 1946 roku, odznak¹ Polskiego Zwi¹zku

£owieckiego (od roku 1953 ze wzglêdów politycznych nie u¿ywany). Medal Œw. Huberta

ustanowiony w 1993 roku, nadawany jest za szczególne zas³ugi dla kultury ³owieckiej.

Swięty Hubert - patron myśliwych



Darz Bór

Pocz¹tki historii ko³a siêgaj¹ roku 1947, wtedy kilku myœliwych postanowi³o powo³aæ
zrzeszenie ³owieckie zarejestrowane pod nazw¹ Robotniczo-Ch³opskie. Za³o¿ycielami ko³a byli
koledzy: Chwieroœciowie, Jab³oñscy, Szeszkowie, kol. Bagiñski, Byczul, Magnuszewski oraz
Sawicz. W roku 1958-59 zrodzi³a siê myœl o podziale ko³a i 9 lutego 1960 roku ko³o podzieli³o siê na
„£oœ” w Moñkach i „Dzik” w Bia³ymstoku.

Za³o¿ycielami naszego ko³a byli koledzy: Wac³aw Bajkowski - prezes, Zygfryd
Bajkowski - ³owczy, Ryszard Œwierzbiñski i Henryk Radomski, wspólnie z Franciszkiem
Magnuszewskim i innymi kolegami byli pierwszymi zrzeszonymi myœliwymi w Kole
£owieckim „£oœ” w Moñkach. Obecnie ko³o nasze zrzesza 88 myœliwych.

Ko³o nasze gospodaruje na 4 obwodach ³owieckich: 3 polnych i 1 polno – leœnym,
wszystkie obwody po³o¿one s¹ w powiecie monieckim.

W roku 2010 obchodzimy 50 lat od powstania naszego ko³a, w okresie tym
byliœmy œwiadkami wielu przemian, by³y lata chude i t³uste dla polskiego ³owiectwa,
zmienia³y siê ustawy i inne przepisy dotycz¹ce gospodarki ³owieckiej, zmienia³y siê
zarz¹dy w naszym kole, przychodzili myœliwi nowi, odchodzili inni, wielu nowych
przyjació³ odesz³o na wieczne ³owy do œw. Huberta. Pamiêæ o nich zawsze bêdzie
w naszych sercach, a ka¿de wspomnienie o wspólnie prze¿ytych chwilach na polo-
waniu czy te¿ na wspólnym biesiadowaniu.

Nie ma ³owiectwa bez tradycji zwyczajów ³owieckich, nie ma ³owiectwa
bez szacunku dla innego cz³owieka, zwierz¹t i przyrody. Te wszystkie cechy staramy siê
zaszczepiaæ wœród adeptów ³owiectwa. Ka¿demu spotkaniu myœliwych staramy siê
nadawaæ uroczysty charakter. Chcemy, aby takie chwile jak: œlubowanie, chrzest
myœliwski, polowanie Hubertowskie, wigilijne czy noworoczne g³êboko utkwi³y
w pamiêci i umys³ach myœliwych, aby ka¿de rozpoczêcie i zakoñczenie polowania,
ka¿da biesiada czy spotkanie myœliwskie by³o niezapomnianym prze¿yciem dla ka¿dego
z nas. Bo spotkania myœliwskie wspólne biesiadowanie nale¿¹ do chwil szczególnych,
jesteœmy wówczas ca³¹ braci¹ ³owieck¹, bo myœliwi to tak¿e jedna rodzina,
gdzie s¹ k³ótnie i pojednania, gdzie padaj¹ s³owa gorzkie i mi³e ale wszystko to
w imiê dobrze pojêtego polskiego ³owiectwa.

¯yczymy wszystkim myœliwym, ich rodzinom i sympatykom ³owiectwa du¿o
zdrowia, spe³nienia marzeñ, samych mi³ych chwil i wszystkiego co siê szczêœciem zwie.

TTaki był początek



NNasze obwody
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Zarząd Koła

Członkowie Koła

Strażnicy obwodów łowieckich

Zieliñski Bogus³aw

PREZES

Magnuszewski Bogus³aw

£OWCZY

Daszkiewicz Stanis³aw

SEKRETARZ

Sadkowski Andrzej

Obwód nr 19

Œwierzbiñski Wies³aw

Obwód nr 22

Snarski Janusz

Obwód nr 27

Magnuszewski Bogus³aw

Obwód nr 48

Bajkowski
Tomasz

Baworski
Lucjan

Bielski
Miros³aw

Borkowski
Krzysztof

Brzostowski
Jerzy

Ciesielski
S³awomir

Cywiñski
Karol

Danowski
Tomasz

Dera
Miros³aw

Dêbowski
Grzegorz

Dziekoñski
Tadeusz

Dzier¿yc
Antoni

Roszko Zenon

SKARBNIK



Dziokan
Marek

Dziokan
Stanis³aw

Fiodorczuk
Jerzy

Franke
Jacek

Gawêdzki
Grzegorz

Grygorczyk
Karol

Jacewicz
Ryszard

Jankowski
Adam

Kamiñski
Daniel

Karwowski
Miros³aw

Kis³o
Karol

Kizelbach
Alfred

Konaszewski
Lech

Koœciuk
Karol

Koœciuk
Stanis³aw

Krukowski
Medard

Kulesza
Cezary

£ukaszewicz
Stanis³aw

£uszcz
Wawrzyniec

Magnuszewski
Franciszek

Magnuszewski
Miros³aw

Marciszewski
Edward

Markowski
Wac³aw

Mas³owski
Józef

Mas³owski
Krzysztof

Nietupski
Krzysztof

Nowacki
Kazimierz

Nowacki
Ryszard

Oksztulska
Magdalena

Pi³atowski
Tomasz

Poliñski
Józef

Pracki
Jan

Pruszyñski
Kazimierz

Pruszyñski
S³awomir

Purta
Andrzej

Oksztulski
Czes³aw



Radomski
Andrzej

Rafa³ko
Jan

Rafa³owski
Rafa³

Rafa³owski
Zbigniew

Rogucki
Adam

Tyszkiewicz
Daniel

Wojtkielewicz
Edward

Wojtkielewicz
Waldemar

Wojtulewicz
Mariusz

Zembrowski
Andrzej

Zieliñski
£ukasz

Ziemkiewicz
Adam

Znosko
Zdzis³aw

Stachurski
Jan

Szyd³owski
£ukasz

Œwierzbiñski
Ryszard

Œwierzbiñski
S³awomir

Tekieñ
Wies³aw

Rolnik
Jerzy

Rycewicz
Jerzy

Sadowski
Bogdan

Soko³owski
Ryszard

Soko³owski
Witold

Sosnowski
Kamil

Wasilewski
Jerzy

Wasilewski
Miros³aw

Wilczewski
Eugeniusz

Wojewnik
Dariusz

Wojtach
Miros³aw

Sosnowski
Ryszard

Romanko Pawe
Siemienkowicz Pawe
Kulesza Dariusz
Tyszkiewicz Adrian

³
³

Stazysci: Danowski Damian

Michalis Andrzej

uszcz Marcin£

Purta
Ryszard



Bajkowski Wac aw

Bajkowski Zygfryd

Cylwik Czes aw

Dobrzy ski Wies aw

Gartych Czes aw

Gaw dzki Szymon

Gibulski Wojciech

Jab o ski Antoni

Konopka Franciszek

Jab o ski Stanis aw

Kalinowski Henryk

Koz owski Piotr

Koz owski W adys aw
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Krasi ski Boles awñ ³

Kulesza Piotr

ukaszewicz Maciej

Maliszewski Stanis aw

Marja ski Jan

Radomski Henryk

Rosi ski Henryk

Sadowski Anatol

Tomaszuk Miko aj

Wejda Tadeusz

Wi niewski Edward

Wi niewski Stanis aw

Wojtkielewicz Emil

Wojtulewicz Andrzej

Zar ba Zefiriusz
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Najwa¿niejszym polowaniem zbiorowym dla ka¿dego

myœliwego jest tzw. „polowanie hubertowskie”, które po

mszy œwiêtej rozpoczyna siê zaprzysiê¿eniem m³odych

myœliwych, którzy pierwszy raz przyst¹pili do grona braci

myœliwskiej. Dla m³odych myœliwych jest to, po prostu

wielkie œwiêto, dlatego te¿ zarz¹d stara siê aby mia³o

odpowiedni¹ oprawê i przebieg.

Sezon polowañ zbiorowych myœliwi Ko³a £owieckiego „£oœ”
rozpoczynaj¹ msz¹ œwiêt¹, która jest odprawiana w jednym
z koœcio³ów na terenie naszych obwodów. Mamy cztery
obwody o ³¹cznej powierzchni 18425 ha, które znajduj¹ siê
w powiecie monieckim.

Najczêœciej w naszym kole po pierwszym polowaniu

zbiorowym ma miejsce tradycyjnie „chrzest myœliwski”,

który to oznacza przyjêcie m³odego myœliwego po

strzeleniu pierwszego zwierza do grona prawdziwych

³owców.

Najstarszy z myœliwych kreœli farb¹ ubitego zwierza znak

krzy¿a wypowiadaj¹c formu³kê: „Chrzczê Ciê na wyznawcê

œwiêtego Huberta”. M³ody farby nie mo¿e zmyæ do koñca

dnia, chyba… ¿e kieliszek dobrego trunku po zakoñczeniu

polowania zafundowany kolegom upowa¿nia m³odzieñca do

stosownej toalety.

TTradycje



Polowanie wigilijne to jedna z najstarszych i

najmilszych tradycji polskiego ³owiectwa. W

naszym kole jest organizowane w dzieñ wolny

poprzedzaj¹cy Œwiêta. Po krótkim polowaniu w

tym dniu koledzy dziel¹ siê op³atkiem i koñcz¹

dzieñ uroczyst¹ kolacj¹.

Polowania nasze koñcz¹ siê pokotem w zale¿noœci

od szczodroœci Œw. Huberta.

Przed laty ze strzelb mo na by o zobaczy np.

doktora Stanis awa Maliszewskiego i Czes awa

Gartycha, zwanego "budowniczym Moniek".

Wtedy wst p do tej elitarnej grupy by

utrudniony, bo i pozwolenie na bro dostawali z

regu y notable oraz pupile w adzy. Teraz polowa

mo e ka dy, s u nas i biznesmeni, lekarze ale i

te rolnicy i robotnic Nie mamy du ego wyboru

w zwierzynie ownej, jest niby moc osi, bo nad

Biebrz yje ich oko o 1000, ale s one pod

ca oroczn ochron . Na polowania my liwi z

Moniek jad na Bia oru , S owacj , a czasami a

do Afryki. Jednak dozna my liwskich

przygód nie trzeba jecha a tak daleko,

monieccy my liwi maj moc wspomnie z

najbli szych okolic.
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NNasze prace

Podstawowym zadaniem gospodarki ³owieckiej

prowadzonej przez Ko³o „£oœ” w Moñkach jest

ochrona i dokarmianie zwierzyny ³ownej w trudnych

okresach zimowych a w szczególnoœci w tak

mroŸnych i œnie¿nych zimach jak w roku 1970 i roku

bie¿¹cym. Ko³o nasze posiada poletko uprawowe

gdzie uprawiane s¹ zbo¿a ozime, które stanowi¹

dobr¹ bazê ¿erow¹ dla zwierzyny p³owej.

Myœliwi systematycznie wyk³adaj¹ paszê treœciw¹ i

such¹ w paœniki oraz sól do lizawek.
W ka¿dym obwodzie jest po kilkanaœcie paœników i

lizawek, które systematycznie uzupe³niane s¹ w

karmê przez gospodarzy poszczególnych obwodów.



Co roku nasze ko³o wystawia reprezentacjê w zawodach

strzeleckich organizowanych przez Zarz¹d Okrêgowy PZ£ w

Bia³ymstoku. Zawsze nasi zawodnicy plasowali siê na

czo³owych miejscach, a ostatnich latach tj. w roku 2008 i

2009 nasz zespó³ zosta³ dru¿ynowym mistrzem okrêgu

bia³ostockiego w klasie powszechnej, pozostawiaj¹c za sob¹

kilkanaœcie dru¿yn z innych kó³ ³owieckich. Na w/w

zawodach nasze ko³o reprezentowali koledzy: £ukasz

Szyd³owski, Bogus³aw
Magnuszewski,Andrzej Sadkowski i Eugeniusz Wilczewski. W

2009 roku nasz myœliwy kol. £ukasz Szyd³owski

reprezentowa³ okrêg bia³ostocki na strzeleckich zawodach

ogólnopolskich.

W ostatnich latach zacieœni³a siê wspó³praca naszego ko³a z

ko³em ³owieckim " £oœ " w Rajgrodzie, wspólnie

organizowaliœmy zawody strzeleckie o puchary naszych

Prezesów, przy okazji mieliœmy wiele czasu na omawianie

spraw zwi¹zanych z ³owiectwem jak i sam¹ gospodark¹

³owieck¹.

Chc¹c podnieœæ umiejêtnoœci strzeleckie wœród naszych

myœliwych w 2009 roku zorganizowaliœmy na strzelnicy ZO

PZ£ w Bia³ymstoku otwarte zawody o Puchar Prezesa

K£" £oœ" w Moñkach. W w/w zawodach uczestniczy³o 20

zawodników, wszyscy otrzymali wspania³e nagrody, a puchar

z r¹k kol. Prezesa Bogus³awa Zieliñskiego otrzyma³ kol.

£ukasz Szyd³owski.

NNasze osiągnięcia



Z inicjatywy Zarz¹du ko³a w 2007 roku zosta³

zorganizowany w barze "Jubilatka" w Moñkach

dla myœliwych i ich rodzin Turniej Bilardowy.

Zwyciêzc¹ zosta³ kol. Jerzy Tyszkiewicz. Na

zakoñczenie w/w imprezy kol. Prezes

pogratulowa³ zwyciêzcy i po wrêczeniu

pucharów i dyplomów zaprosi³ wszystkich

uczestników i cz³onków rodzin na poczêstunek.

Tradycj¹ naszego ko³a jest organizowanie

dla myœliwych, ich rodzin i znajomym majówek i

bali karnawa³owych. Imprezy takie wspaniale

integruj¹ braæ myœliwsk¹ jak te¿ daj¹

mo¿liwoœæ odpoczynku po³¹czonego z dobr¹

zabaw¹. W trakcie tych spotkañ przepro-

wadzane s¹ konkursy i zawody o tematyce

³owieckiej. Zawsze towarzyszy temu dobry

humor uczestników.



Ko o nasze posiada pi kny domek my liwski

obok, którego wkomponowana jest wiata wraz

z ogromnym drewnianym sto em. W domku

mamy elektryczno , kuchenk i piecyk

gazowy oraz ca e wyposa enie kuchni. Jest

tam tez mo liwo noclegu i przygotowania

pos i ku . W/w domek jes t p i kn ie

zagospodarowany, jest miejsce na ognisko,

podwórko jest cz œciowo wy o one p ytkami

chodnikowymi, a to wszystko dzi ki

uprzejmoœci naszego my liwego Ryszarda

Nowackiego, który udost pni nam

swojej dzia ki na zbudowanie naszej

my liwskiej przystani w kniei.
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Wi kszo my liwych naszego ko a to

mieszka cy Moniek i okolic, dlatego te Zarz d

ko a postanowi wydzier awi od Spó dzielni

Mieszkaniowej lokum z oddzielnym wej ciem w

piwnicy bloku przy ul. Gajowej. Wspólnymi

si ami zaadaptowano to pomieszczenie na

siedzib naszego ko a est tam aneks

kuchenny, azienka, sauna, prysznic oraz sala

posiedze . W lokalu tym odbywaj si

posiedzenia zarz du ko a, komisji rewizyjnej,

tam te w ka dy czwartek wydawane s przez

owczego odstrza y indywidualne my liwym. Z

lokalu tego mog korzysta wszyscy cz onkowie

naszego ko a.
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GGaleria zdjęć z życia koła



Sk adamy wyrazy podzi kowania kolegom my liwym, którzy udost pnili ze swoich prywatnych zbiorów
zdj cia pokazuj ce histori naszego ko a. Du e s owa uznania i podzi kowania dla kol Czes awa
Oksztulskiego, Zenona Roszko i Karola Grygorczyka, którzy to przygotowali i opracowali niniejsz broszur .
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Zarz¹d Ko³a


