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Co ciekawego w sklepach myśliwskich

W marcu br. ukazała się nowa książka wydawnic-
twa Mirczumet zatytułowana „W krainie pstrąga 
i  niedźwiedzia”. Jest to zbiór wspomnień 20 
bieszczadzkich myśliwych, leśników, wędkarzy, 
budowniczych, zbieraczy zrzutów i wozaków. 
Niektórych autorów mogliśmy poznać już 
wcześniej z innych pozycji Mirczumetu: „Wilki”, 
„Galicyjskie łowy” i „Bieszczadzkie łowy”, ale 
większość publikuje po raz pierwszy. 

Antoni Kubicki – prezes zarządu Hotelu Ar-
łamów – opowiada o polowaniach i fascynacji 
Bieszczadami, a także wspomina swoich przy-
jaciół i koleje losu, które sprawiły, że stał się 

właścicielem Arłamowa. Marek Rysz – myśliwy pochodzący z Ustrzyk 
Dolnych, dziś profesor na uniwersytecie w  Puerto Rico – 
wraca do początków swojej łowieckiej przygody i do wspólnych po-
lowań m.in. z Gwidonem Strouhalem. Edward Kołomyja – leśniczy 
z Tarnawy i  jeden z głównych bohaterów filmu dokumentalnego 
„Przystanek Bieszczady” – przybliża czytelnikom pracę bieszczadz-
kiego leśnika zafascynowanego końmi. Wraz z Waldemarem Chru-
ścickim, jednym z ostatnich wozaków w Bieszczadach, przypominają 
czasy, gdy przy zrywce drewna w lasach pracowało się tylko końmi.

Ks. Marek Typrowicz – proboszcz parafii w Ustrzykach Górnych – 
opowiada o budowie pięknego drewnianego kościoła w Mucznem, 
bieszczadzkiej świątyni leśników i  myśliwych, której ozdobą jest 
80-kilogramowy żyrandol wykonany z jelenich zrzutów przez jedne-
go ze współautorów opisywanej książki.

Z Kazikiem Burdą zafascynowanym połowami sumów na Solinie 
wybierzemy się w podróż po świecie naszych braci wędkarzy. Nato-
miast Jacek Kranz – mieszkaniec Wołosatego i emerytowany leśni-
czy Bieszczadzkiego Parku Narodowego – wspomina pionierski 
okres, gdy mieszkał na połoninach w starym barakowozie bez świa-
tła i wody. Wraca też do głośnej przed laty historii zaginięcia na Elb-
rusie dwóch polskich wspinaczy, uznanych już za martwych. Ma 
o tym coś do powiedzenia, bo… sam był jednym z nich. 

Swoje miejsce w książce dostali również bieszczadzcy zbieracze 
zrzutów, tacy jak Stanisław Andrejko, który spotkania z niedźwie-
dzicą nie zapomni do końca życia, czy Jan Piętoń z Hoszowczyka 
i Adam Kapes ze Żłobka. Pokazują oni, że ważne są nie tylko liczba 
znalezionych poroży, ale przede wszystkim kontakt z fascynującym 
światem przyrody. 

Wymieniliśmy tu zaledwie kilku z  20 autorów i  poruszanych 
przez nich tematów. Mamy nadzieję, że w książce „W krainie pstrąga 
i niedźwiedzia’’ każdy znajdzie coś dla siebie, bo świat myśliwych, 
nasz świat, to nie jedynie polowania i pokot. 

Format B5, oprawa twarda, lakierowana, 410 s. (w tym prawie 
100 kolorowych zdjęć). Książkę w cenie 55 zł można kupić w Klubie 
Sprzedaży Wysyłkowej (www.sklep-oikos.pl i na s. 76). 

Wydawnictwo Mirczumet
Publikujemy fragment rozdziału „Rogacze poszli w  las” z  książki 
„W krainie pstrąga i niedźwiedzia”. Jego autorem jest Olaf Jóźwik 
– bieszczadzki leśnik i myśliwy z KŁ „Gawra” w Lutowiskach, twórca 
wspaniałych wyrobów ze zrzutów poroży.

Rogacze poszli w las
Tak potocznie w Bieszczadach są nazywani pasjonaci pewnej 
dyscypliny ekstremalnego sportu. Najtwardsi zbieracze „rogów” 

jelenich wychodzą jeszcze w nocy, a do bazy wracają, gdy się 
znowu ściemni. Niektórzy w tym okresie koczują w samocho-
dach zaparkowanych blisko lasu, by skoro świt penetrować miej-
sca żerowania. Maszerując po lesie kilka lub kilkanaście godzin 
dziennie, tracą masę ciała, jak byki w rykowisko. Tacy „rogacze” 
po krótkim sezonie mają szczupłe sylwetki, wklęsłe policzki i za-
padnięte oczy.

Słowa „rogacze” nie należy mylić z koziołkami, czyli samca-
mi saren, lub zdradzanymi mężami. A co do tych ostatnich…

Przychodzi do lekarza rodzinnego pacjent i mówi:
– Panie doktorze, jestem chory.
– A co panu dolega, jakieś objawy?
– Żona mnie zdradza regularnie od pół roku, a mnie jeszcze 

rogi nie urosły.
– Proszę pana, to nie jest tak, to taka metafora, tak tylko 

w przenośni się mówi. Z tego powodu na pewno panu rogi nie 
wyrosną.

– Panie doktorze kochany! Kamień z serca mi spadł, bo my-
ślałem, że mam niedobór wapnia!

Wróćmy jednak do zbieraczy zrzutów jeleni, zwanych po-
tocznie „rogaczami”. Do lasu ruszają najintensywniej w mar-
cu. Jelenie zaczynają zrzucać od lutego. Najpierw najstarsze 
osobniki, ale większość „puszcza” w marcu, a najmłodsze po-
trafią donosić nawet do maja. 

Wiadomo, że najcenniejsze poroża są z tych najstarszych 
i najdorodniejszych. Z tego powodu największe natężenie 
penetracji lasu przez „rogaczy” odbywa się pod koniec lute-
go oraz na początku marca i trwa prawie do końca kwietnia, 
chyba że wcześniej buki puszczą liście. Zbieracze penetrują 
cały las, tropią chmary jeleni, płoszą je i przeganiają często na 
wiele kilometrów. Jest dobrze (oczywiście dla jeleni), gdy nie 
ma śniegu, ponieważ trudno je wyśledzić i mogą się schować 
przed wszędobylskimi ludźmi.

Kiedy w marcu jest biało, ciężko o znalezienie drugiej tyki, 
a najważniejsze dla „rogacza” to podnieść jak najgrubszą parę. 
Zdawać by się mogło, że skoro leży śnieg, to łatwiej ją wy-
patrzyć. Niestety w lesie przebywa wtedy tyle ludzi, że jelenie 
muszą się cały czas przemieszczać gonione przez zbieraczy. 
Często drugą tykę gubią kilka kilometrów dalej. Najgorzej, jeśli 
tropione jelenie trafiają na następnego „pseudorogacza” i są 
dalej gonione. Potem na następnego i tak przez cały dzień, 
dopóki ciemność nocy ich nie zasłoni i będą miały trochę czasu 
na odpoczynek. Jednak nic z tego, bo wtedy wilki polują, więc 
muszą dalej uciekać. A kiedy żerować? Widywałem gonione 
jelenie z ozorami wiszącymi z pysków – przykry widok. Wiejski 
burek by je wtedy doścignął, a przecież łanie są ciężarne!

Prawdziwy „rogacz” nie goni jeleni, tropi je i obserwuje 
z ukrycia, podchodząc pod wiatr, nie płoszy, ale zbiera to, co 
mu zostawiają na leśnych pastwiskach. Można przecież iść 
„pod trop”, czyli tam, skąd przyszły jelenie. Gdy brak warun-
ków do tropienia, trzeba „czesać”, tzn. chodzić po terenie, 
najlepiej warstwicami od potoku do potoku. Po spenetrowa-
niu danego fragmentu lasu należy przesunąć się na następ-
ny cypel i zacząć od nowa. Metoda okazuje się skuteczna do 
momentu wzrostu roślinności i wypuszczenia liści przez buki. 
Jest to przyjazne dla jeleni, gdyż człowiek przebywa dłuższy 
czas w jednym miejscu i nie goni wszelkiego zwierza. (…) l

Nowość wydawnicza – „W krainie pstrąga i niedźwiedzia”
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Wspomnienia 
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