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Co ciekawego w sklepach myśliwskich

LMA to nowa odzieżowa marka na polskim rynku, choć została stworzona we Francji 
w 1880 r. i obecnie zarządza nią już szóste pokolenie w rodzinie. Specjalizuje się 
w odzieży zarówno codziennej, idealnej do pracy, jak i myśliwskiej. Oferta charakte-
ryzuje się prostym wzornictwem i konkurencyjnymi cenami. Na szczególną uwagę 
zasługują koszule, spodnie, swetry oraz kurtki. 

Prezentowana na zdjęciu ocieplana kurtka Lambris z  tej kolekcji idealnie się 
sprawdzi nie tylko na polowaniu. Krótszy krój zapewnia wygodę podczas noszenia. 
Ciekawe pikowanie i stójka pod szyją to elementy wyróżniające ten model spośród 
innych dostępnych na rynku. Kurtka jest zapinana na suwak przykryty klapą z napa-
mi. Dwie zewnętrzne kieszenie również wyposażono w zapięcia na napy. Przy szyi, 
rękawach i u dołu znalazły się elastyczne ściągacze. Ten przy szyi tworzy ciepły golf. 
Wewnątrz kurtki umieszczono dodatkowe dwie kieszenie. Z kolei na ramionach 
wszyto wzmocnienia z grubego płótna. 

Materiał w 98% składa się z bawełny, a w 2% – z elastanu (245 g/m2). Kolor khaki. 
Cena 461 zł. Rozmiary S–3XL. 

Produkty marki LMA można nabyć w dobrych sklepach myśliwskich lub u gene-
ralnego polskiego dystrybutora – w firmie Magum w Łodzi (www.magum.pl). 

PS

Kurtka LMA na jesienne chłody

We wrześniu nakładem Wydawnictwa Mir-
czumet ukazała się publikacja „Kamczatka, 
czyli jak pozyskać ruskiego niedźwiedzia”. 
Jarosław Lasecki – senator RP dwóch ka-
dencji, ziemianin i właściciel zamku w Bobo-
licach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej 
– w swoim debiucie literackim zabiera nas 
na niezwykłą wyprawę łowiecką w  naj-
dziksze ostępy półwyspu leżącego na dale-
kim wschodzie Rosji.

Gdy otrzymałem tekst książki, od razu 
zwróciłem uwagę na frapujący tytuł, w któ-
rym jednak pewnym zgrzytem było słowo 
„pozyskać”. Myśliwi w codziennym łowieckim 
życiu raczej nie „pozyskują” zwierzyny – my 
polujemy lub strzelamy. Zatem co autor miał 
na myśli, wybierając to tak politycznie po-
prawne określenie? Odpowiedź na to pytanie 
znajdziemy podczas lektury tej niezwykle in-
teresującej opowieści o wyprawie na ruskiego 
niedźwiedzia – mieszkańca Kamczatki.

Publikacja jest bogato ilustrowana, 
a mapy umieszczone na wyklejkach pozwa-
lają prześledzić trasę, którą pokonali autor 
i  jego przyjaciele, aby zdobyć upragnione 
trofea.

Poniżej prezentujemy krótki fragment 
książki.

Tadeusz Mirczewski

Niedźwiedzie kamczackie są ogromne. 
Chyba jednak znacznie przekraczają 
rozmiarami słynne niedźwiedzie z wy-

spy Kodiak na Alasce. Jest ich przede 
wszystkim bardzo dużo. O ile wiosną 
spotyka się dość rzadko kilka osobni-
ków w jednym miejscu, to jesienią, przy 
rzekach widać ich dziesiątki, kiedy zaję-
te łowieniem łososi nie wchodzą sobie 
w drogę. Cała populacja niedźwiedzi 
kamczackich liczy ponad dziesięć ty-
sięcy osobników i bez planowej redukcji 
mogłaby zachwiać populacją łososia, 
który jest ich głównym pożywieniem 
w czasie łososiowego tarła. A zatem po-

lowanie na niedźwiedzie na Kamczatce 
jest nie tylko regulowane, ale też mile 
widziane. Opracowania naukowe mówią 
o zrównoważonym stosunku populacji 
niedźwiedzi do łososi przybywających 
do kamczackich rzek w czasie tarła, 
określając liczbę niedźwiedzi na maksy-
malnie około ośmiu tysięcy osobników. 
Mimo polowań liczba niedźwiedzi raczej 
się nie zmniejsza, co może świadczyć 
o ich wyjątkowej kondycji.

Jeżeli kiedykolwiek wybierzesz się 
na łowiecką wyprawę na Kamczatkę, 
delektuj się jej przyrodą, dzikością i nie-
skażoną, ręką cywilizacji, naturą. Ciesz 
się z samego faktu przebywania tam.

Tam, gdzieś na wschodnim końcu 
świata. Ciesz się niedźwiedziami, któ-
rych na pewno spotkasz tam bez liku. 
A jeśli już upolowałeś kamczackiego 
niedźwiedzia, nigdy nie deprecjonuj 
jego wielkości. Bo to będzie Twoje tro-
feum! Jedyne i niepowtarzalne. Dar 
świętego Huberta. Pamiątka Twoich 
myśliwskich przeżyć. Bo to ono jest naj-
piękniejszym wspomnieniem i łączni-
kiem pomiędzy Tobą i wspaniałą naturą 
Kamczatki. 

Jarosław Lasecki

Książka (oprawa twarda, 344 s., format B5) 
do kupienia w Klubie Sprzedaży Wysyłko-
wej (www.sklep-oikos.pl) w cenie 45 zł.

„Kamczatka, czyli jak pozyskać ruskiego niedźwiedzia”
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