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Pierwszy rok
Klubu Polskich Dian
Ju˝ ponad rok oficjalnie dzia∏a Klub Polskich Dian. Polujàce panie zrzeszy∏y si´, bo
– jak mówià – razem mo˝na wi´cej i lepiej, a kobiety potrafià przedstawiç spo∏eczeƒstwu
∏owiectwo we w∏aÊciwym Êwietle, jako etyczne zaj´cie, piel´gnowaç bogate tradycje
myÊliwskie, a tak˝e zadbaç o stan liczebny i dobrà kondycj´ zwierzyny.
m´˝czyêni myÊliwi zazdroszczà nam
tych nalewek, bigosów, sma˝onych mi´s,
przepysznych pasztetów czy smalcu
z dzika z kiszonym ogórkiem”.
„Diany to niesamowite osobowoÊci.
Nawiàza∏y si´ przyjaênie. Klub to kolejna przygoda na niwie ∏owieckiej, a przecie˝ dopiero co zaistnia∏yÊmy”.
„Spotkania KPD sà zawsze bardzo ciekawe i dodajà nam si∏. Mamy co robiç!”.
„Ka˝demu polowaniu Klubu Dian towarzyszy Êwiàteczny nastrój. Doceniamy
bardzo ciep∏e gesty ze strony zarzàdów
kó∏ i przemi∏e przyjmowanie nas przez
wszystkich kolegów myÊliwych”.
„Sà wÊród nas nadzwyczaj energiczne
i odwa˝ne osoby, dzi´ki którym Klub b´dzie si´ rozwija∏. Pojawiajà si´ nowe pro-

Na polowaniu w Opolu Dianom towarzyszy∏a
ekipa filmowców z programu „Ostoja”. Ca∏a
zwierzyna jak zauroczona wychodzi∏a prosto
na kamery zamiast na myÊliwych
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jekty. Jest coraz wi´cej kole˝anek ch´tnych
do organizowania kolejnych spotkaƒ”.
Diany majà ju˝ sprecyzowane plany na
2008 rok. W maju, w Lubawie ko∏o Lublina, spotkajà si´ z uczniami, ˝eby opowiadaç m∏odzie˝y o myÊlistwie, bo „chcà
zapewniç ∏owiectwu przysz∏oÊç”. Zamierzajà równie˝ zorganizowaç wystaw´ trofeów pozyskanych przez polujàce kobiety. Na Hubertusa zaÊ wybierajà si´ do
S´pólna Krajeƒskiego.
Diany sà prawdziwymi pasjonatkami,
niezale˝nymi i ciekawymi osobowoÊciami.
Warto poznaç je bli˝ej. W tym numerze
przedstawiamy sylwetki czterech klubowiczek. JednoczeÊnie zach´camy Czytelniczki
B¸ do aktywnego w∏àczenia si´ w ˝ycie
Klubu Polskich Dian.
Redakcja

Arch. KPD (9)

P

ierwszy rok dzia∏alnoÊci KPD by∏
bardzo pracowity. Diany spotyka∏y
si´ w Orzyszu, Opolu i Pile. Polowa∏y, dyskutowa∏y, snu∏y plany na
przysz∏oÊç. Co daje im przynale˝noÊç do
Polskich Dian? Jak podsumowujà pierwszy rok swojej dzia∏alnoÊci? Przeczytajmy wypowiedzi klubowiczek:
„Uczestnictwo w Klubie Polskich Dian
daje mo˝liwoÊç spotkania kobiet, które
majà pasj´, którym nie jest trudno pojechaç na drugi koniec Polski, ˝eby wspólnie zapolowaç. Ka˝da z nas jest nie tylko
zapalonym myÊliwym, ale te˝ kobietà,
˝onà, matkà, dlatego oprócz snucia opowieÊci o tym, co w lesie, rozmawiamy te˝
o tym, co w domu, w kuchni... A jakie
pysznoÊci potrafimy przygotowaç! Niech
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s Wiola Sobieszczaƒska
Jestem pierwszym w rodzinie leÊnikiem i myÊliwym. Swój zawód wybra∏am
bardzo Êwiadomie. W technikum leÊnym jednym z wielu przedmiotów by∏o ∏owiectwo. Podoba∏o mi si´. Pami´tam, ˝e wtedy pierwszy raz przeczyta∏am
ksià˝k´ „Soból i panna”. Na studiach nale˝a∏am do sekcji ∏owieckiej – by∏y
obozy, wyjazdy na polowania do Krynicy, opowieÊci dr. Andrzeja Tomka o wyprawie do Afryki... Praca magisterska oczywiÊcie z ∏owiectwa. Odnalaz∏am pasj´ i zdecydowa∏am, ˝e zostan´ myÊliwym.
Poluj´ ju˝ 10 lat. Jestem selekcjonerem. Mam satysfakcj´, kiedy w dyskusjach na tematy ∏owieckie koledzy liczà si´ z moim zdaniem. Na zbiorówkach szczególnie ceni´ sobie opowieÊci myÊliwych: wspomnienia, jak to
drzewiej bywa∏o, i te bajania, z których s∏ynà mi∏oÊnicy ∏owów. Na indywidualnym polowaniu lubi´ to wszystko, czego nie dostrzegam na co dzieƒ: jak
wschodzi lub zachodzi s∏oƒce, jak jest pi´knie. Mam wtedy czas na marzenia. A marzy mi si´, aby nasze ∏owiectwo przetrwa∏o jak najd∏u˝ej. Chcia∏abym te˝, aby moja córka mog∏a kiedyÊ stanàç obok mnie na linii myÊliwych.
Na szcz´Êcie nie musz´ godziç obowiàzków rodzinnych z ∏owiectwem. Mà˝
te˝ poluje i przed wyjÊciem rzucamy monetà – jak wygram, id´ na polowanie, a moneta jest jego.

s Sylwia G∏azowska
Mój tata poluje od 1952 roku. Ja od najm∏odszych lat towarzyszy∏am mu
nie tylko w ∏owach, ale te˝ w dokarmianiu zwierzyny, budowie i naprawach
urzàdzeƒ ∏owieckich, sadzeniu lasu, a tak˝e w spotkaniach w gronie myÊliwych. Po prostu przesiàk∏am tym wszystkim. Sama poluj´ od 1996 roku, a wi´c od chwili, gdy skoƒczy∏am 18 lat i mog∏am si´ staraç o pozwolenie na broƒ.
Uwielbiam polowanie od poczàtku do koƒca. Bawi mnie nawet temat
„post´powanie z ubità zwierzynà”. Ka˝dy element ∏owów to przyjemnoÊç,
oczywiÊcie o ile sà one odpowiednio zorganizowane i dobrze prowadzone.
Polowania zbiorowe majà swój klimat, ale lubi´ te˝ samotne zasiadki na
ambonie. Cieszy mnie wtedy sama obserwacja zwierzyny, bez pociàgania
za spust. W takich momentach cz´sto „strzela” tylko migawka mojego
aparatu fotograficznego.
Praca zawodowa – podobnie jak ka˝demu myÊliwemu – nie pozwala mi
na tak cz´ste wizyty w ∏owisku, jak bym tego chcia∏a. Ale z drugiej strony to
dzi´ki temu, ˝e pracuj´, mam za co uprawiaç to doÊç kosztowne hobby.
JeÊli chodzi o stosunek mojej rodziny do ∏owiectwa, to z tym nie mam
˝adnego k∏opotu. Wr´cz przeciwnie! Poluje mój tato, a przez kilka lat czynnym myÊliwym by∏a tak˝e mama, która do dziÊ niekiedy towarzyszy nam
w ∏owach. Poluje te˝ kilku bliskich znajomych. ¸owiectwem „zarazi∏am”
równie˝ mojego partnera ˝yciowego. Ju˝ rozpoczà∏ sta˝ kandydacki. Moim
∏owieckim marzeniem jest polowanie na niedêwiedzia.
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s

Dorota Sieracka

s

Na polowania z poczàtku jeêdzi∏am z m´˝em. Coraz cz´Êciej jednak myÊla∏am o tym, ˝eby samej zaczàç polowaç, a nie tylko przyglàdaç si´ z boku.
¸owiectwo nie jest wprawdzie jedynym moim hobbym, ale pozostaje na
pierwszym planie.
Poluj´ od 2000 roku. Na ka˝de ∏owy zabieram aparat fotograficzny. Lubi´
robiç zdj´cia nie tylko zwierzyny, ale tak˝e uwieczniaç np. las, polan´ czy
drog´ na wysiadk´. Ogromnà frajd´ sprawiajà mi przyjaciele, którzy zachwycajà si´ moimi fotografiami...
Zawsze ˝artuj´, ˝e moim ulubionym elementem zbiorówki jest sygna∏ „Na
posi∏ek”, ale tak naprawd´ to najbardziej lubi´ przygotowania do polowania, pakowanie ekwipunku i wyjazd. Jest wtedy czas na smakowanie przyjemnoÊci. Bo na samym polowaniu to ju˝ sà takie emocje, ˝e czas mija mi
bardzo szybko...
Z zawodu jestem cukiernikiem, prowadz´ rodzinnà cukierni´ i staram si´
wykorzystaç moje hobby do spe∏nienia si´ w pracy. RobiliÊmy ju˝ praliny z nadzieniem z nalewek m´˝a, a na Mistrzostwach Polski Cukierników zdobyliÊmy
wicemistrzostwo Polski z tematem „MyÊlistwo”. Dobrze si´ do tego przygotowaliÊmy – by∏ trzypi´trowy tort o nazwie „Dryling”, wspomniane praliny, ciasteczka deserowe inspirowane leÊnymi smakami (m.in. o smaku ˝ubrówki),
a tak˝e praca w karmelu „Or´˝ dzika”. Ca∏oÊç by∏a po∏àczona z ∏owieckimi
elementami: ∏uskami od naboi, myÊliwskim kapeluszem, piórami ba˝anta.
Ca∏a rodzina jest zwiàzana z ∏owiectwem. Ja i mà˝ polujemy. Nasza córka jest na sta˝u w moim kole, a poza tym trenuje skeet sportowy – nale˝y
do kadry Polski. ˚adne s∏owa nie sà w stanie oddaç atmosfery rodzinnych
wyjazdów na ∏owy. Ciesz´ si´, ˝e najbli˝si sà ze mnà – i chyba to jest klucz
do zadowolenia z polowaƒ.

Ola Fabiszewska (17 lat), najm∏odsza
klubowiczka
Dopiero rozpoczynam mojà przygod´ z myÊlistwem. Zacz´∏am od wyjazdów
na polowania z tatà i ju˝ nie mog´ przestaç. Dopóki nie dostan´ pozwolenia
na broƒ, nie odb´d´ sta˝u i nie zdam ró˝norakich egzaminów, b´d´ uczestniczy∏a w nagance (co zresztà robi´ od trzech lat).
Najbardziej lubi´ samo polowanie, szczególnie zbiorowe, kiedy przedzieram si´ przez zaroÊla i mog´ zobaczyç zwierzyn´ na ˝ywo. Jest to dla mnie
niezwykle ekscytujàce, a przy okazji zdaj´ sobie spraw´, ˝e nie ka˝dy cz∏owiek ma mo˝liwoÊç tak bliskiego obcowania z przyrodà. B´dàc np. w szczerym polu czy lesie, czuj´ si´ fantastycznie wolna! Nigdy nie myÊl´ wtedy
o sprawach, które czekajà na mnie w domu, o sprawdzianie i nawale nauki.
Po prostu czuj´ radoÊç. S∏yszàc o moich przygodach, znajomi okreÊlajà mnie
mianem hardcore’owej, odwa˝nej czy nawet szalonej. To bardzo mi∏e!
Bardzo lubi´ te˝ wspólne posi∏ki na zakoƒczenie ∏owów. Jest wtedy naprawd´ weso∏o i mo˝na si´ poÊmiaç za wszystkie czasy!
JeÊli chodzi o przysz∏oÊç, to troch´ obawiam si´ akceptacji mojej osoby
(tzn. p∏ci ˝eƒskiej) w kole, poniewa˝ nie zostaj´ w tym, do którego je˝d˝´
teraz na polowania, lecz wybieram si´ w ca∏kowicie nieznane Êrodowisko.
Boj´ si´ zw∏aszcza docinków ze strony starszych myÊliwych, bo z tymi m∏odszymi ca∏kiem dobrze sobie radz´. Na pewno jednak nigdy nie zrezygnuj´
z polowania, które jest moim ulubionym zaj´ciem. Poza tym chcia∏abym pojeêdziç troch´ po Êwiecie i przywieêç okaza∏e trofea.
Po moim pierwszym klubowym polowaniu w drodze powrotnej myÊla∏am:
„Wspania∏e kobiety, wspania∏a atmosfera! Musz´ koniecznie wybraç si´
jeszcze raz!”. Poza tym bawi mnie zdziwienie ludzi, gdy opowiadam o moim
uczestnictwie w Klubie i polowaniach. „Jak to wyglàda – same kobiety na
polowaniu?!” – pytajà z niedowierzaniem, bo jednak wi´kszoÊç osób uto˝samia myÊliwych z m´˝czyznami. Cz∏onkostwo w KPD na pewno podnosi mój
presti˝ w oczach innych (szczególnie myÊliwych), co – mam nadziej´ – zapewni mi lepszy start w ∏owieckie ˝ycie...
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W trakcie spotkania w Pile zosta∏ rozstrzygni´ty konkurs na najlepsze zdj´cie
z polowania w Opolu. Pierwszà nagrod´ otrzyma∏a Kasia CieÊlak – za zdj´cie zatytu∏owane „Za kolanko”

Po polowaniu w Pile
Kasia CieÊlak – królowa polowania
w Opolu i królowa pudlarzy w Pile
KPD sk∏ada goràce podzi´kowania ko∏om „Lis”
w Opolu oraz „˚ubr” w Pile za znakomite przygotowanie i doskona∏à obs∏ug´ polowaƒ oraz
przyjacielskà, partnerskà i ciep∏à atmosfer´!
Dzi´kujemy równie˝ zarzàdowi okr´gowemu
w Che∏mie oraz kolegom z ko∏a „Lis” w ¸opienniku Górnym za wspólne polowanie. Wyrazy
wdzi´cznoÊci nale˝à si´ równie˝ firmie Kaliber
z Warszawy, która przygotowa∏a dla nas bardzo
przydatne w ∏owisku prezenty pod choink´.

Braç ¸owiecka 3/2008

31

