
Po raz pierwszy wybra∏em si´ na ∏owy na
W´gry trzy lata temu. Mieszkam w za-
chodniej Polsce, gdzie o polowaniach na
zajàce ju˝ dawno zapomniano, a historie
o dziesiàtkach szaraków na pokocie po-
jawiajà si´ w opowieÊciach starych my-
Êliwych niczym bia∏a dama – wszyscy
o niej s∏yszeli, ale nikt jej nie widzia∏. Na
zajàce polowa∏ mój ojciec, a smak przy-
rzàdzanego z nich przez matk´ pasztetu
d∏ugo towarzyszy∏ mi jako jedno ze
wspomnieƒ dzieciƒstwa. Intensywnie
szuka∏em w Polsce miejsc, gdzie mo˝na
pozyskaç szaraki. Obiecywano mi wiele,
ale relacje znajomych przeczy∏y zapew-
nieniom organizatorów. Ba∏em si´, ˝e

zamiast wspania∏ej przygody prze˝yj´
rozczarowanie i te z∏e doÊwiadczenia
sprawià, ˝e ju˝ nigdy si´ nie zdecyduj´
na kolejnà takà wypraw´. I wtedy za-
dzwoni∏ kolega z propozycjà wyjazdu na
W´gry. Zgodzi∏em si´, choç nie by∏em
specjalnie przekonany – zrobi∏em to ra-
czej dla towarzystwa, kraj ten bowiem
bardziej kojarzy∏ mi si´ z wakacjami nad
Balatonem ni˝ zaj´czymi ∏owami.

Polak, W´gier – dwa bratanki
WyjechaliÊmy na poczàtku grudnia na
trzydniowe polowanie. Po drodze z za-
zdroÊcià podziwia∏em znakomite s∏owac-
kie i w´gierskie autostrady. Zatrzymali-

Êmy si´ w dobrym hotelu z basenami 
termalnymi w miejscowoÊci Mórahalom
ko∏o Segedynu, oddalonym o 20 km od
∏owiska. Jak si´ wkrótce okaza∏o, obec-
noÊç basenów w hotelu by∏a zbawienna,
poniewa˝ po ca∏ym dniu na ∏owach mo-
gliÊmy si´ w nich zregenerowaç, co by∏o
skuteczniejsze ni˝ najlepszy masa˝.

Pierwszy dzieƒ rozpoczà∏ si´ odprawà
w siedzibie w´gierskiego ko∏a ∏owieckie-
go, wpisaniem si´ do ksià˝ki ewidencji
i odbiorem pozwoleƒ na wykonywanie
polowania, które (oprócz Europejskiej
karty broni palnej) ka˝dy obcokrajowiec
polujàcy na W´grzech powinien mieç.
Gdy wyjechaliÊmy w teren, prze˝y∏em
zaskoczenie, polscy myÊliwi na prze-
mian z w´gierskimi naganiaczami zosta-
li bowiem ustawieni w kszta∏t litery U,
zamkni´tej u góry przez dwóch naszych
kolegów. Ta linia myÊliwych, utrzymy-
wana w szyku przez prowadzàcego polo-
wanie, ca∏y czas przesuwa∏a si´ do przo-
du, a rwàce si´ z bliskiej odleg∏oÊci sza-
raki stanowi∏y ∏atwy cel.

Du˝à niespodziankà by∏a dla nas pra-
ca wy˝∏ów w´gierskich. Te Êwietnie wy-
szkolone psy aportowa∏y zdobycz, dzi´ki
czemu u∏atwia∏y prac´ naganiaczom. Or-
ganizacja ∏owów na zajàce na W´grzech
ró˝ni si´ od tego, do czego przyzwyczaje-
ni sà polscy myÊliwi, a samo polowanie
wymaga refleksu i dobrej kondycji. Jed-
nak widok dziesiàtków podrywajàcych
si´ kotów rekompensowa∏ wszelkie nie-
dogodnoÊci.

Ka˝dego dnia polowanie trwa∏o od go-
dziny 8.00 do 16.00, z przerwà na posi-
∏ek w terenie, i koƒczy∏o si´ uroczystym
pokotem, wzniesieniem toastu z palinki
i biesiadà w kwaterze myÊliwskiej, gdzie
na stole zamiast bigosu królowa∏ gulasz.
Trzeba podkreÊliç, ˝e spotkaliÊmy si´
z niezwykle ciep∏ym przyj´ciem ze strony
w´gierskich myÊliwych, a tak˝e obser-

W´gierskie zajàce
Zanim zostanie si´ myÊliwym, zazwyczaj marzy si´ o pozyskaniu du˝ego dzika lub jelenia.

Drobnà zwierzyn´ traktujemy marginalnie, gdy˝ panuje przekonanie, ˝e strzelanie do
szaraków czy kuropatw jest ∏atwe i niezbyt ciekawe. Wszystkich, którzy myÊlà inaczej,

zapraszam na polowanie na W´gry.

LUDWIK KAMI¡SKI
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wowaliÊmy bardzo dobre relacje mi´dzy
cz∏onkami goszczàcego nas ko∏a i miej-
scowà ludnoÊcià. Ka˝dy uczestnik ∏o-
wów wróci∏ z przynajmniej dwudziesto-
ma szarakami.

Po tym wyjeêdzie byliÊmy bogatsi
o wiele doÊwiadczeƒ i spostrze˝eƒ. Zro-
zumieliÊmy, ˝e najlepiej jest polowaç na
zajàce – tak jak sugerujà W´grzy – zaraz
po otwarciu sezonu ∏owieckiego, a wi´c
w paêdzierniku i listopadzie, poniewa˝
wtedy nie ma b∏ota i szaraków jest naj-
wi´cej. ByliÊmy pewni, ˝e w kolejnym se-
zonie chcemy powtórzyç naszà wypraw´.

dobrego nigdy za wiele
W 2010 roku znowu pojecha∏em na W´gry.
By∏ to jednak ci´˝ki okres dla zaj´cy, ponie-
wa˝ zimna i wilgotna wiosna oraz desz-
czowe lato spowodowa∏y liczne podtopie-
nia w ca∏ym kraju. W wielu miejscach sta-
∏a woda, która utrudnia∏a polowanie. Choç
szaraków by∏o troch´ mniej ni˝ poprzed-
nim razem, i tak ka˝dy myÊliwy zawióz∏
do domu po kilkanaÊcie sztuk. Z dzisiejszej
perspektywy stwierdzam, ˝e wówczas nie
wierzy∏em, i˝ stan zaj´cy mo˝e si´ tak
szybko odbudowaç. Sàdzi∏em, ˝e po tym
feralnym 2010 roku W´grzy b´dà potrzebo-
wali na to kilku sezonów, tym bardziej ˝e
prowadzà gospodark´ rolnà wielkoobsza-
rowà i monokulturowà, co na pewno nie
pomaga drobnej zwierzynie w bytowaniu.

Z kolei zesz∏oroczna wyprawa by∏a dla
mnie ca∏kiem nowym doÊwiadczeniem,
poniewa˝ jechaliÊmy do innego ko∏a ∏o-
wieckiego, majàcego siedzib´ w ma∏ej
miejscowoÊci Martfu, oddalonej od Bu-
dapesztu o 120 kilometrów. Wyjazd zo-
sta∏ te˝ zorganizowany we wczeÊniej-
szym terminie – w koƒcu paêdziernika.
Polowanie rozpocz´∏o si´ tak samo

sprawnie jak w poprzednich latach. Poje-
chaliÊmy na pierwszy miot i ja, weteran
∏owów na W´grzech, prze˝y∏em szok: za-
j´cy by∏y dziesiàtki, wydawa∏o si´ nam,
˝e za ka˝dà grudà ziemi siedzi kot, przez
co trudno si´ by∏o skoncentrowaç.

Organizator wyjazdu uprzedza∏ nas, ˝e
ko∏o w Martfu jest jednym z najlepszych
w kraju, jeÊli chodzi o liczebnoÊç zaj´cy ‡
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(w planie rocznym ma do odstrza∏u 1400
osobników), ale nikt z nas w ˝yciu nie
widzia∏ tylu szaraków naraz. MieliÊmy
wra˝enie, ˝e urzeczywistniajà si´ opo-
wieÊci naszych ojców, którzy z nutà 
nostalgii wspominali ∏owy w Polsce w la-
tach 50. i 60. ubieg∏ego wieku. Tym ra-
zem polowaliÊmy troch´ innym sposo-
bem ni˝ w latach poprzednich: byliÊmy

ustawieni na przemian z w´gierskimi na-
ganiaczami na jednej linii, zamkni´tej 
na flankach przez naszych myÊliwych.
Zaj´cy by∏o tak du˝o, ˝e nie trzeba by∏o
zamykaç pola od góry przez dwóch my-
Êliwych, bo ka˝dy z nas ju˝ po pierw-
szym miocie strzeli∏ ich tyle, ˝e spokojnie
mogliÊmy wracaç do domu. Polowaniu
sprzyja∏a te˝ ciep∏a paêdziernikowa po-

goda: ziemia by∏a sucha, co bardzo u∏a-
twia∏o poruszanie si´ po polu, nie musie-
liÊmy te˝ zak∏adaç grubych ubraƒ.

Pod koniec ka˝dego dnia w naszej dzie-
wi´cioosobowej grupie mieliÊmy na poko-
cie ponad sto zaj´cy i kilkanaÊcie dzikich
ba˝antów, które ˝yjà tu w licznych remi-
zach Êródpolnych. Najlepsze efekty, jak
twierdzà W´grzy, mo˝na jednak uzyskaç,
jeÊli w ∏owach uczestniczy 15–20 osób.
Optymalny czas polowania wynosi trzy
dni – to zbyt krótko, ˝eby si´ znudziç, ale
wystarczajàco d∏ugo, by si´ nacieszyç
i nasyciç ∏owami na zajàce.

Dowiedzia∏em si´, ˝e w tym roku na
W´grzech jest wyjàtkowo du˝o szaraków,
bo ju˝ druga z kolei wiosna i lato sà dla
nich pogodowo niezwykle ∏askawe. Ta
radosna dla mnie wiadomoÊç przyprawia
niestety o ból g∏owy zarzàdy tamtejszych
kó∏ ∏owieckich, poniewa˝ – tak samo jak
my – majà do zap∏acenia odszkodowania
za szkody ∏owieckie (my g∏ównie za wy-
rzàdzane przez dziki, W´grzy – przez za-
jàce). Ju˝ zaczynam powa˝nie myÊleç
o poprawieniu formy strzeleckiej. W koƒ-
cu zesz∏oroczny tytu∏ króla polowania do
czegoÊ zobowiàzuje, a rodzina i znajomi,
którzy jedli pasztet z w´gierskiego zajà-
ca, pytajà, czy w tym roku te˝ si´ wybie-
ram do naszych „bratanków”. 8
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