
PV 2–10x48L, PV 1,2–6x24L, PV 1–4x24L i PV 3–9x42L – mają krzyże 
celownicze z dużym zakresem regulacji podświetlenia, a ich korpusy 
wykonano innowacyjnymi metodami z jednego bloku aluminium. 
W sprzedaży nie zabrakło także przyrządów ze stałym powiększe-
niem. Najbardziej klasyczny Pilad P 8x56L, którego parametry pozwa-
lają na wykorzystanie w nocnych warunkach, również został wyposa-
żony w precyzyjnie podświetlany krzyż. Do specjalistycznych lunet 
o stałym powiększeniu możemy zaliczyć modele Pilad P 10x42LF oraz 
P 12x50LF z regulacją paralaksy.

VOMZ proponuje też spory wybór kolimatorów, typu zarówno 
otwartego (P1x30, P1x20, P1x42), jak i zamkniętego (P1x25). Wszyst-
kie mają fabryczne montaże na szynę Weaver lub „jaskółczy ogon”.

Jednym z ciekawszych produktów firmy jest celownik światło-
wodowy PF 01x25 (u góry po lewej), przeznaczony do stosowania 
na broni śrutowej. Jego zaletę stanowi brak potrzeby zasilania ener-
gią elektryczną.

Przykładowe ceny produktów VOMZ: luneta Pilad PV 2–10x48L  
– 1450 zł, PV 1,2–6x24L – 1500 zł; celownik kolimatorowy otwarty 
Pilad P1x30 – 600 zł; celownik światłowodowy PF 01x25 – 400 zł. 

Więcej na www.skawinski.pl.  
 PS
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Po „Wilkach”, „Opowieściach z Wilczej Jamy”, „Pułkowniku z dna je-
ziora” i „Galicyjskich łowach” przyszła kolej na „Bieszczadzkie łowy” 
– piątą książkę wydawnictwa Mirczumet opisującą tę tajemniczą 
i ciągle fascynującą krainę, gdzie myśliwy w czasie polowania na 
byka może spotkać niedźwiedzia, rysia, żubra i wilka.

Na prawie 600 stronach znajdziemy wspomnienia aż 15 osób, 
z których tylko Witold Augustyn nie poluje, ale łowcy otaczali go 
przez całe jego zawodowe życie. Odbudowywał on Bieszczady 
po II wojnie światowej – stawiał leśniczówki i parki konne. Pod jego 
kierownictwem powstawało Muczne i  słynny ośrodek łowiecki 
w Trójcy. Uczestniczył również w akcji zasiedlania żubrów w Bieszcza-
dach. Doskonale znał Peperę i Doskoczyńskiego. 
Jego przepełnione humorem historie są dosko-
nałym uzupełnieniem myśliwskich opowieści. 

Pozostali autorzy to: Gustek Burda (strażnik 
łowiecki, hodowca psów myśliwskich), Stani-
sław Dziedzicki (łowczy koła „Żbik” w Uhercach 
Mineralnych), Olaf Jóźwik (bieszczadzki leśnik, 
członek koła „Gawra” w Lutowiskach), Franciszek 
Kaźmierczyk (emerytowany leśnik i myśliwy, au-
tor książki „Wilki”), Jan Kulczycki (emerytowany 
zastępca nadleśniczego z dawnego Nadleśnic-
twa Brzegi Dolne, na swoim koncie mający naj-
więcej strzelonych rysiów, przyjaciel Gwidona 
Strouhala), Jan Latos [poniżej fragment jego 
tekstu – przyp. red.], Ryszard Napora (ustrzycki 
myśliwy), Juliusz Pałasiewicz (prezes koła „Świ-

stak” w Zagórzu), Waldemar Pasionek (emerytowany komendant 
placówki Straży Granicznej w Wojtkowej i  myśliwy z koła „Jarzą-
bek” w Ustrzykach Dolnych), Lucjan Piszko (myśliwy ze „Świstaka”),  
Ludwik Puszczałowski (łowczy „Jarząbka”), Andrzej Radzik (myśli-
wy z koła „Żubr” w Sanoku), Jan Rużyła (emeryt, dawniej myśliwy, 
mieszkaniec wsi Nowosielce Kozickie) oraz Jan Stoch (bieszczadzki 
leśnik i myśliwy, w latach 70. łowczy w Arłamowie).

Książka zawiera mnóstwo kolorowych i  jeszcze więcej czarno-
-białych zdjęć. Zamieszczono w niej też stare mapy z poprawkami 
nanoszonymi przez płk. Doskoczyńskiego, fragmenty dawnych kro-
nik oraz dziennik starszego inspektora łowieckiego z nazwiskami 

podprowadzających i myśliwych dewizowych 
oraz danymi o pozyskanej zwierzynie.

Dodatkowym atutem publikacji są załączo-
ne dwa filmy dokumentalne: „Rykowisko” i „Od 
Arłamowa po Muczne”. W pierwszym zobaczy-
my niesamowite zdjęcia byków, wilków i niedź-
wiedzi autorstwa m.in. Waldemara Pasionka. 
Wybierzemy się także na podchód za bykami 
w  towarzystwie Ludwika Puszczałowskiego, 
Lucka Piszki i Julka Pałasiewicza. Z kolei w dru-
gim pojedziemy do Arłamowa z Gustkiem Bur-
dą i posłuchamy jego wspomnień z młodości, 
gdy poznał płk. Doskoczyńskiego, a Jaś Stoch 
oprowadzi nas po miejscach, gdzie kiedyś stały 
silosy na parowane ziemniaki, gdzie pracowali 
kowal i kuśnierz, oraz opisze życie w Arłamowie. 

Nowość wydawnicza – „Bieszczadzkie łowy”

Rosyjska optyka firmy VOMZ z Woło-
gdy miała już swoją premierę na na-
szym rynku łowieckim, ale często 
jako import walizkowy i różnie bywa-
ło z jej jakością. Obecnie wyroby optycz-
ne tej marki są zdecydowanie innej klasy jakościowej, o  czym 
świadczą nowoczesne technologie produkcji, zgodne z normami 
ISO, a także ogólnoświatowa lista dystrybutorów. W 2014 r. firma 
otrzymała również rosyjski certyfikat Eksportera Roku. Co ważne 
dla krajowych klientów, VOMZ ma oficjalnego przedstawiciela 
w Polsce – Zakład Rusznikarski, Obrót Bronią i Amunicją Piotr Ska-
wiński w Dziemianach.

Jeśli chodzi o ofertę dla myśliwych, to mogą oni wybierać 
z szerokiej gamy lunet, kolimatorów, noktowizorów oraz celow-

ników światłowodowych. Wśród lunet myśliwskich ze 
zmiennym powiększeniem dostępne modele Pilad – 

Optyka VOMZ
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Jan Latos przybliży zaś czasy polowań z największymi osobistościami 
lat 70. i 80. Spotkamy się też z państwem Kaźmierczykami w ich domu 
w Chmielu. Pani Kazimiera w zabawny sposób opowie o spotkaniach 
z wilkami i niedźwiedziami, a pan Franciszek – o łowach z dewizow-
cem przypłaconych pobytem w szpitalu. Odwiedzimy domy i łowiska 
prawie wszystkich bohaterów „Bieszczadzkich łowów”. 

Książka ukazała się pod koniec lutego, a jej promocja odbędzie 
się 5 marca br. w Arłamowie.

Format książki: 165 x 240 mm, oprawa twarda, 576 s. + dwa filmy  
na DVD, cena: 80 zł.

Tadeusz Mirczewski 

Poniżej publikujemy fragment rozdziału „Łańsk” z  książki „Biesz-
czadzkie łowy” (do kupienia w Klubie Sprzedaży Wysyłkowej – s. 56 
oraz na www.sklep-oikos.net.pl). Jego autorem jest Jan Latos, któ-
ry służbę w Łańsku zaczynał w 1967 r. u boku ówczesnego mjr. Do-
skoczyńskiego, najpierw jako żołnierz, a następnie – łowczy. Póź-
niej trafił do Arłamowa i Mucznego, gdzie do 1987 r. pełnił funkcję 
starszego inspektora łowieckiego.

Pewnego razu mieliśmy bardzo ważnego gościa. Przyjechał do Łań-
ska na krótki odpoczynek ówczesny prezydent Francji Charles de 
Gaulle. Na drugi dzień rano zauważyłem w ośrodku (…) nadzwy-
czajny ruch, żołnierze latali jak w ukropie. Nawet kapitan gdzieś 
pędził i po chwili z kilkoma żołnierzami wracał, niosąc jakieś kawał-
ki łodzi, jakieś płyty ze sklejki itp. 

W pierwszym momencie pomyślałem: „Co to, jakąś łódź będą 
składać?”. W końcu dowiedziałem się od dyżurnego, że ktoś z obsłu-
gi zauważył rano, jak prezydent Francji wiercił się na łóżku, które 
wyraźnie było za krótkie. Nogi prezydenta od kolan w dół wystawa-
ły poza łoże. (…) Momentalnie o całej sytuacji dowiedział się Do-
skoczyński. Wszczął alarm najwyższego stopnia – obojętnie z cze-
go, ale ma być zrobione łóżko mogące pomieścić całego prezydenta, 
i to w trymiga. Bardzo szybko więc takie łoże powstało, i to z mate-
riałów, jakie udało się znaleźć w najbliższej okolicy. (…)

W tym czasie przyjeżdżał do Łańska na polowanie tow. marszał: 
mały, gruby przedstawiciel naszego Wielkiego Brata zza wschodniej 
granicy. Dziś już nie pamiętam jego nazwiska, ale rangę zapamięta-
łem, bo sam Doskoczyński z wielkim namaszczeniem przy każdej 
okazji towarzyszem marszałem go tytułował. A polował towarzysz 
tak, jak to ich nacja miała w zwyczaju, czyli prali do wszystkiego, co 
się ruszało, a i świta nie próżnowała, więc postrzelili dużo zwierzy-
ny. Doskoczyński był wyraźnie zły, ale co miał robić – wobec „takie-
go” marszałka był tylko pionkiem.

Po tym „polowaniu” wezwał mnie i mówi, żebym zabrał psy, bo 
trzeba szukać postrzałków. Psy – dwa teriery – miały niesamowitą 
pasję, były doskonałe na dziki. (…) Pojechaliśmy we trójkę: major 
Doskoczyński, pan Chojnacki, ja, no i psy, oczywiście. Dodam, że 
było to moje pierwsze poszukiwanie dzika, a jak wynikało z relacji 
samego marszałka, miał być duży. Właściwie to wcześniej w ogóle 
dzika nie widziałem, a teraz miałem zmierzyć się z jakimś kolosem! 
Nie powiem, ciarki po plecach mi latały, pot czoło zrosił, ale jak 
mus, to mus. Zatrzymaliśmy się w lesie przed kępą drzew, psy wy-
skoczyły i popędziły do przodu, za chwilę głoszą w jednym miejscu. 
Słychać było ujadanie i kwik, ale wyglądało, że dzik kolosem raczej 
nie jest. Doskoczyński mówi do mnie:

– Idź, złap go za tylne nogi i przynieś! 
Do dzika było ze 40 metrów, a  ja mam go ot tak przynieść? 

„Przecież on mnie ugryzie albo zrobi mi jakąś inną krzywdę!” – 
pomyślałem.

Major, widząc moje rozterki, ponaglał:
– Idź, nie bój się, psy go trzymają, nic ci nie będzie. Podejdź z tyłu, 

złap szybko za tylne nogi, poderwij do góry i przynieś!
Poszedłem. Psy faktycznie dzika trzymały, choć walczył zaciekle. 

Odczekałem, aż odwróci się do mnie tyłem, i złapałem go za te tylne 
nogi, podrywając do góry. Dzik szarpał się niesamowicie, ale jakoś 
udało mi się dowlec go do samochodu – całe szczęście, że był mały.

– Teraz go zakłuj! – usłyszałem polecenie majora.
Coś tam na temat skłuwania dzików wiedziałem, bo zawsze lubi-

łem czytać łowieckie wspomnienia. Ale teraz miałem to zrobić sam! 
No dobrze, ale czym? Noża nie mam! Jak mam powiedzieć majoro-
wi, że na polowanie nie zabrałem noża?! W końcu jednak musiałem 
się przyznać. Doskoczyński coś tam mruknął pod nosem i zwrócił się 
do Chojnackiego:

– Masz nóż?
– Mam, panie majorze.
– To daj mu! – rozkazał.
Jeszcze teraz mam ten obrazek przed oczami: Chojnacki sięga do 

kieszeni i wyjmuje mały scyzoryk. O Boże, jak czymś takim mam 
skłuć dzika? Ale trudno.

– A wiesz jak? – pyta Doskoczyński.
– Wiem – powiedziałem.
– To do roboty!
I do dziś nie wiem jak, ale dzika skłułem – taki był mój łowiecki 

chrzest i od tego momentu zaczęły się już dla mnie prawdziwe polo-
wania i prowadzenie gospodarki łowieckiej, czyli: zakładanie poletek, 
gromadzenie siana, budowa ambon. l

Jan Latos w swoim pokoju myśliwskim, zima 2016 r.
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