
• 20-lecie Międzynarodowego
Stowarzyszenia Myśliwych Pogranicza

Międzynarodowe Stowarzyszenie Myśli-
wych Pogranicza zostało powołane z inicja-
tywy myśliwych działających po obu stro-
nach granicy Czech i Polski, już od dawna
ze sobą współpraCUjących w dziele ochrony
wolno żyjących zwierząt łownych i ich śro-
dowiska naturalnego, propagowania i kul-
tywowania szlachetnego i pożytecznego
łowiectwa oraz krzewienia pięknych trady-
cji i obyczajów myśliwskich.

Po przełomowych spotkaniach w Bo-
baszowie (polska) i Trutnovie (Czechy)
w 2001 r. oraz powołaniu grupy założyciel-
skiej w Pisarach koło Międzylesia w 2003 r.
zostaliśmy 31 maja 2004 r., w miesiąc po
przyjęciu Czech i Polski do grona państw
UE, zarejestrowani w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych Republiki Czeskiej pod
nazwą Międzynarodowe Stowarzyszenie
Myśliwych Pogranicza. Na siedzibę obra-
no Hradec Krałove, 2021 r. stał się okazją
do podsumowania naszej dotychczasowej
działalności. Rocznica 20-lecia istnienia
skłania nas do refleksji nad tym, co minęło,
co jest teraz i co nas czeka.

Nasz jubileusz postanowiliśmy obcho-
dzić w miejscach, w których tkwią nasze
korzenie. Uroczystość rozpoczęła się na
rynku w Międzylesiu, pod kolumną NMP ze
św. Hubertem - patronem myśliwych. Oko-

licznościowe przemówienia wygłosili Kamil
Rind i Marian Rymarski - prezes i wicepre-
zes naszego stowarzyszenia. Głos zabrał
również Tomasz Korczak, burmistrz miasta
i gminy Międzylesie, nasz wielki przyjaciel
i orędownik. Podziękował nam za wielolet-
nią współpracę na terenach przygranicz-
nych obu międzynarodowych społeczno-
ści. Wyrazy wdzięczności w imieniu Nadleś-
nictwa Międzylesie złożył zaś nadleśniczy
Krzysztof Rusinek.

Na rynku zgromadziło się ok. 100 osób
- myśliwych i ich rodzin oraz sympatyków
łowiectwa. Spotkanie cechował niezwy-
kle uroczysty charakter. Bracia z Zakonu
św. Huberta wystąpili w strojach galowych,
wzorowanych na pierwszych, liczących już
326 lat uniformach wprowadzonych przez
założyciela zakonu - hr. Antoniego Sporcka.
Obecni byli też rycerze Zakonu Kawalerów
Orderu Złotego Jelenia i Zakonu św. Łaza-
rza z Jerozolimy oraz myśliwi w mundurach.
Doniosłości i kolorystyki spotkania dopeł-
niały poczty sztandarowe: naszego stowa-
rzyszenia, byłych Okręgowych Rad Łowiec-
kich w Wałbrzychu i we Wrocławiu, a także
kół łowieckich "Bażant" w Chrzypsku Wiel-
kim (Wielkopolska) i "Czajka" we Wrocła-
wiu. Przy muzyce myśliwskiej w wykonaniu
ZMM Akord Lasu z Wrocławia pod figurą św.

Od lewej: Jacek Seniów, Frantiśek Frola, Libor Burian, mistrz Zakonu
ŚW. Huberta Jan Votava i Marian Rymarski

Huberta złożono kwiaty od naszeg:
rzyszenia oraz od Komendy Polski
nia" Zakonu św. Huberta w Czecha

Następnie członkowie naszeg
rzyszenia udali się do ośrodka M
w Pisarach na walne zgromadz
zakończeniu obrad uczestnicy uf
pochód, który przy dźwiękach ma.
śliwskiego przeszedł do pobliskieg
ła pw. św. Wacława w Pisarach. Cel
mi mszy hubertowskiej byli: ks. pr
diusz Wollek z Długopola, ks. prob.
Robak z Rychnova (Czechy) i ks.
told Hyla z Wrocławia, kapelan m
Archidiecezji Wrocławskiej. Opra
zyczną zapewnili organista Adam
wspomniany zespół Akord Lasu. P
on muzykę myśliwską instrumen
kalną. W tym przypadku teksty
specjalnie do mszy św. hubertows

Po mszy odbyły się w kościele
trzy doniosłe wydarzenia. Nasz
odznaczony już dwukrotnie, zos
gacony o kolejnych 16 gwoździ -
kontynuacji owocnej współpracy.
ce ozdabia już 95 gwoździ, ufund
przez organy samorządów, in
firmy prywatne oraz członków s
szenia i naszych sympatyków. Po
współpracy z Komendą Polską -
I Oddziału Zagranicznego Zakon
berta w Kuksie (Czechy) odbyło się
ste ślubowanie członków naszeg
rzyszenia Dariusza Mareckiego i
Wójcika, którzy wstąpili do elitar
konu św. Huberta, powołanego
przez hr. Antoniego Sporcka w Ł
Łabą. Ceremonię ślubowania p
niżej podpisany komtur Komendy
.Polonla" Roman Rybak, członek
wan" we Wrocławiu i zarządu ds.
kich Międzynarodowego Stowa _
Myśliwych Pogranicza. Wreszcie
współpracy naszego stowarzysz
konem św. Huberta było nadanie

§: Seniowowi, członkowi Naczelnej -
1 wieckiej PZŁ, Orderu Białego Orła
~ żem /I stopnia. To najwyższe od
! zakonu otrzymał za długoletnią
:i! cę międzynarodową w urnacniani

ry i tradycji łowieckich. Dekoracji
sam wielki mistrz zakonu Jan Vat



Po wyjściu z kościoła na uczestników
uroczystości czekał pokaz ptaków łowczych
z królewskim bielikiem na czele, przygoto-
wany przez czeską stronę stowarzyszenia.
Następnie znów w ośrodku Modrzewie
w Pisarach rozpoczęła się finałowa część
uroczystości jubileuszowych. W trakcie
akademii prowadzonej przez Kamila Rinda
i Mariana Rymarskiego odznaczono meda-
lami "Za Zasługi dla Łowiectwa Wrocław-
skiego" następujących członków naszego
stowarzyszenia: Benedykta Adriana, Josefa
Bartuśka, Libora Buriana, Jaroslava Kejno-
vskiego, Katarzynę Staniów, Przemysława
Szczerbaka, Cezarego Trubaluka, Danutę
Wierzbicką-Barę i Szymona Zimniaka.

Zaproszeni goście, fundatorzy oraz
członkowie stowarzyszenia otrzymali ob-
szerną, bogato ilustrowaną "Kronikę XX-
-lecia MSMP'; w 19 rozdziałach w językach
czeskim i polskim dokumentującą naszą
dotychczasową działalność. Publikacja jest
zwieńczeniem ponad rocznej pracy sied-
mioosobowego zespołu redakcyjnego pod
przewodnictwem Romana Rybaka. Tym
wydawnictwem mogliśmy także podzię-
kować wszystkim osobom współpracują-
cym z nami za okazane nam przychylność
i wsparcie. Dzisiaj, po wielu latach jesteśmy
rodziną, złożoną z przyjaciół myśliwych
oraz sympatyków naszego stowarzysze-
nia. Mamy prawdziwą satysfakcję z tego, że
w naszej 20-letniej historii spotkaliśmy się
z życzliwością, partnerstwem i przyjaźnią.

Nasze stowarzyszenie jest otwarte dla
wszystkich myśliwych i sympatyków ło-
wiectwa oraz organizacji mających ochotę
na współpracę o europejskim zasięgu. Przy-

Odznaczeni medalami ZO PZŁwe Wrocławiu "Za Zasługi dla Łowiectwa
Wrocławskiego". Od lewej: Libor Burian, Przemysław Szczerbak, Cezary
Trubaluk i Szymon Zimniak

Burmistrz Tomasz Korczak (drugi od prawej) ramię w ramię
z nadleśniczym Krzysztofem Rusinkiem

szłość wymaga od nas mądrości, rozwagi,
odpowiedzialności i wytrzymałości w tych
trudnych czasach. Jeszcze raz dziękujemy
tym wszystkim, z którymi współpracowali-

śmy w zakresie łowiectwa, ochrony środo-
wiska oraz krzewienia kultury i poszanowa-
nia etyki myśliwskiej.

Roman Rybak i Andrzej Wystygło




