
POLOWANIE WIGILIJNE 

 

Zgodnie ze Zbiorem zasad etyki i tradycji łowieckich Polska jest 

krajem o bogatych tradycjach łowieckich. W historii naszego państwa 

ukształtowały się różnorodne formy zwyczajów łowieckich. Od wieków  

w Polsce tworzył się język myśliwych, który stanowi istotny element 

dziedzictwa narodowego.  

W tradycji łowieckiej utrwaloną pozycję ma muzyka myśliwska,  

w tym sygnalistyka, a także kult patronów myśliwych. Tradycje łowieckie 

stanowią formę pozamaterialnego dziedzictwa myśliwych i obejmują 

przede wszystkim oprawę uroczystości łowieckich i polowań.  

Polowanie wigilijne to najstarsze tradycyjne polskie polowanie. 

Tradycja nakazuje aby było to polowanie krótkie, zakończone życzeniami 

i łamaniem się opłatkiem. W wigilijnym dniu prastarym zwyczajem 

myśliwi symbolicznie dzielą się opłatkiem i karmą ze zwierzyną. 

Każdy myśliwy pragnie w tym dniu coś upolować, bo da mu to 

szczęście w przyszłym sezonie. Jednak najważniejsze dla myśliwego 

jest być na tym polowaniu. Daje to wiarę w to, że Kraina Wiecznych 

Łowów będzie jeszcze musiała poczekać.  

Nie należy mylić polowania w Wigilię z polowaniem w Boże 

Narodzenie to jest 25 i 26 grudnia, bo w tych dniach – zgodnie  

z przysłowiem  „Kto w święta poluje, diabłu zwierzynę gotuje”, polować 

nie powinno się, bo to przynosi pecha.  



 

Jak tradycja przodków każe polowanie wigilijne odbyło się także  

w kole łowieckim Diana Sulechów. O świcie w dniu 22 grudnia myśliwi 

zebrali się w domku myśliwskim koła w celu odbycia wspólnie 

tradycyjnego polowania wigilijnego. 

Polowanie prowadził Wiceprezes Naczelnej Rady Łowieckiej kol. 

Andrzej Skibiński oraz Prezes Koła Diana kol. Robert Majdecki. Przy 

prowadzeniu polowania pomagał kol. Dariusz Kołodziejczyk, a jego psy, 

dzielnie jak zawsze, wsparły nagankę.  

Po oficjalnych powitaniach i przeprowadzeniu odprawy, wszystkich  

myśliwych przed wyjściem do kniei, obdarowano nowymi opaskami 

odblaskowymi na kapelusz z nazwą koła. Po tym wyruszono na łowy. 

Zgodnie z tradycją łowy nie trwały długo. Dwa mioty przyniosły dwa 

dziki i sarnę. Pozostało jeszcze udać się do paśnika, zawieść karmę  

i podzielić się ze zwierzyną opłatkiem. Zadanie to wykonali najmłodsi 

myśliwi w kole. 

Pokot zakończył polowanie. Królem polowania został kol. Dariusz 

Kołodziejczyk, wicekrólem kol. Jacek Kaiser a królem pudlarzy kol. 

Leszek Sulek. Na koniec mikołaje rozdali nowe kalendarze z logo koła. 

Ostatnim elementem było wspólne spotkanie myśliwych przy stole 

wigilijnym. Stół przygotowały kol. Danuta Bułka oraz stażystki Małgorzata 

Kiszewska i Marta Olejniczak. Spotkanie uświetnił ks. Olgierd Banaś. 

WESOŁYCH ŚWIĄT I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU!!! 

Tekst i zdjęcia: Robert Majdecki 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


