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i)rnn~at~rg,

aty1 yk i kompozytor urol 7.V.1933 r. \ • Warszawi . Slu~ia W) ższ. (filolo 'ię poi k ) ukończył
na Unm 'rsyt c1 War.·zaw. kim w roku 1955.
J st j dnym z wspólzałozy ·i li Stud m·ki g? Te t ·n. atyryków (1954), w którym I·b1utował Jako kompoz •lor i autor t k t6\
Publikuj po raz pi rwszy \ 1956 n ła
rnnch „Almana hu Tłodych". W 1962 \\lll'zaw ki t atr „At n 1nn" vy tawia zł i6r
j o trz d1 j xln >ni<tówek pod w p61nym tvtuł m „R man nt" W tym am •m roku uka
zuj
ię t, kż ,,Duż jn n ", ·ztuka napi
na ra. m z Andrz j m .Jar kim. ,,Anioł n
dwon u· 1964) przyni6. ł mu • rok późni 1
~a rod ~it r~ ·ką im. t. Pir;takn i • agrodG
1m. Ko c1els ich (G n ·wa I Yfi7), oraz du:r.. 1
popularno ć (wy. tarczy n dmi nic, zt ut\ ·ór
t n był grany prz •z kilk na ~l'i
trćm
w Pol
i ki lka zagranil'znvc-h).
nstępn
ztuki Jaro ·ła ·a bramo\ ·a
„D rhy \\ pałacu" (1966), „ Uci ·ezka z Wi lid h Bul w rÓ\\" (1969), „Wyciąg do ni·b·" (19711,
„Klik-Kłak'' (1972), „Wrot k" (Hł73
raz m z Marki m 1 owukowskim) i „Darz Bór"
1974 ugruntowały j go wy oką poz 'CJ
wsró<l polskich <lramaturgÓ\1,'.
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roblematyka społeczna nie przestała mnie interesować. Tyle, że rzucam ją już na szersze
tło. Poza tym interesują mnie w równej mierze sprawy warsztatowe. W o tatnich sztukach kła
dę nacisk na psychologię postaci. Pisząc dialog uczę
się go kondensować i szukam równocześnie „prześwitów'' między słowami, owych pauz i zawieszeń,
które wydają się niezbędne jak po\vietrzc. W sumie uprawiam dramaturgię niemodną; moimi wzorami są ciągle Czechow, a ze współczesnych Pinter, Albee.
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dramnt otwarty za dzieło · konczone.
je reży. er j teatr. Można r•>\ ·nici. mowi.:
o podziale ukcesu. Bo v: przyp dku porażki \\" pólników ni ma, odpowiedzialność ponosi sam au or.
Ale nic oto chodzi. Mvślt;, ż prz. ·. tępująt· do piania sztuki autor < hn co. powiedzieć publiczno
sci, ma jej co ważnego do powiedzenia, czy do zaproponowania. Po to zabicr głos. Wydaje się, że
~:wkanie innych rozwiązań jest ukgani m modzie.
Historia poucza, ż pamh:ta si~ u tych, którz ·
mieli coś do powiedzenia. O ;mtorach modnych na·
wet :;ię nie wspomina. Jeśli za:; poważnie traktować zagadnienie formy: roz~ypany . wiat \\' rozypanej formie to przcciC'ż laulologia 1 Pi z; t'
ztuki zamknięte chcę widzi ~ wiat dopiętym, zorganizowanym, „ęzy. to nastrojonym" - jak mowi
Pablo t'a ais.
Trudno
Kończy

Dramaturgia ot\\'arta daJc wiele możllwośc-i reży
serowi. Kiedy się trafia na ,.swoje o" r ży era mo·
7.c powstui: intere ujące dzieło, nieporu\\ nanie boat ze od
!!O jakie, '·ynika z realizacji sztuki
całkowici
„dopiętej". Ale to kwestia szczęścia.
A ja nic lubię loterii. Mnie si<: wydaje, żt· jeśli
ktoś się zajmuje drumuturgią, to tworzy jakiś włas
ny teatr, tyle. że na papi rz . Obowiązuje go zal m możliwie dokładne opi ani tego wycinka świa
ta czy Ż) cia, kl• ry chce przed tawić publiczności.
.Je li zostawia ,,; tym zakre ie wolno. ć teatrowi,
to ułatwia sobie zadanie.

u.mać

Mogę powiedziL•ć, jaki rndnij lt><1tru mnil' intcn·suje. Ale mu. zę ur·zynić drobne zastrzeżenk. klon•i;o na ogi1l się nic uwz lędnia, mianowicie: współ
czesne \empo życia i jego nalęi.crne. Ol<1l. widza
~.yjące o w tych wnrunl<ach można zainteresować
. lekką rozrywkową formą, która pozwala rc'1wnofZf'('Z
eześnie serwować fZl c·zy gł b~w. Bylby to
j:.i na
id :.tł.

\Vrai.:<•j'll' do drum<iturgii, m~·sl" il• autDr dramalyczny powinien dac św iudŁ·dwo prawdy naszych

t·za ów. Pi ·arza

obowiązuje moim zdanit•m widzenie romantyczne: zmiany zachodzą1:c \\' ohyc·wj u, w kzyku. Musi dostrzegać paradoks
jak
humor nabiera tragic:zncgo sl •ż •nia. Churakl ry. tyczny d la naszych t'Z<tSi1w wydaje się splot: i.ytu· cja tragiczna wybuchu nagle hum11ryslyrznym
paradok · ·m.
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można

zajść

doprowaclw się tam do tego,
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grotesn~'!

Hohal •1·a

i.e jego los przeslajt
przychodzi do tea ru.

ohchod:dC:· widza. Widz zaś
ż by się „oczyśtić"
utożsam ić z ilOh<itercm, c:o~
przeżyć. To są truizmy, ale trzeba o nich przypuminm':. Bohater grott.';;ki przc:chodzi tyle prz1·mian, dokonuj • tyle wolt. że widz nie ma wlu~C'i
wie z kim . ii: utożsami[·. Sztuka . taj • si pustq zull<m·q. PrzŁ•ciPż aluzje 11i1• przy11n zą żudnr>J prawdy prwżyda.

r

- PrzcsZl'dll'm już rliżne formy w~p iłżycia 7. t 'atr m od STS-u do dziś. Na początku była to twór1:zość zespołowa. Autor wykonawca rzadko przynosi utwór „dopięty" do końca. Przeważnie zawierz.i st'lbic, jako wykonawcy właśnie. Współpracując
z teatrem autor wc·hodzi również w skórę wykona \'Q', daje czi;sto rzeczy niezupelnil' wykończonL'.
All· nic nie moż zastąp ić atmosfery teatru, udziału w probach, O\vych nieustannyc:h sporów i dyskusji. I ln wluśnic jest bodkem, byw;i często inspirac·ją. Pisząc nic myślę jednak o konkretnym teatrw, uni o konkretnym n·i.y:L•rzc. Twor1ę .obh
wh ny tt-nlr.

<>bsl'nntie sit:. i to nit• tylko u wid1.6'.•: mnii•j pn:~·
golowa11yl'l1. odrodzi•nir- \\ raŻli\\·oś,· 1 na ml !odra
mal i \\"szelką . t;11~1.yznc:. D.1 si1: tn zatl\\ ażyl- row
nil'Ż w Żydu c·11d1.iuinym. Grom;Hlz1~n11· l:.tk1d1 rt' ·
likt1'1w dmn1ych t>pok, jak lampa naftowa. Jak s;imowary, skupywanit• trj 1·ah>,1 starzyzny. na któr-;1
t1:raz p:.inuje moda na świcl'il'. j1•sl rodzajem amu •
lt lu, mającym nas zaLezpit•<:zyć przt·d naeiskicm
t'Y\\"iliwdi. wspólc1.Psn~·m templ•m życia itp. (.'7!0wiek sobie myś l i, Że> jak postawi lamp<; naftową nawet na elektrycznośi', popatrzy na samowar. na
<:tary obrazek, to zamknii:tr nawd w :\! - ! q:y :\I·:!
nch:rwil' ::;ię od codl.ienny<:h kłopot1"1w, uspokoi. Po·
dubnie jest w sztuec. I'oni1•waż melodramat. czt;st<•
kost iumowy, jt•st sug1·st~·wniejszy i łatwicj~zy clu
napisania i wyrcżysc·rowani;1, owa tę. knota widza
na całym świecie jest sprytnie zaspokajana. Z tym
og(1lnym pęd<:m może konkurnwal- tylko . ztuku
problemowa, bardzo ostra. \Viadomn. Żl' widz wru lt:' nie pragnie oglądać SiL"bic \\' pracy . ( l \\',;Zl'lll .
Pod jednym warunkil'm . .Jeżeli zohal'zy, Że· :n1tor
m1'iwi o jego życiu prawdę, to l'O . am miał na sl'r
1·u, ale nil' umia ł. cz_,. nic chciał powiedzit•i:. .!t•żdi \\'it:t' poruszane sq bardzo bliskie, hnlcsn · spr;i •
wy, to wicrzt:;, ŻC' taki utwor ma szans~ w1.budzic'.·
wii;ksz\• zamh·rt•. <1wani1• niż melodramat. Al• 1111·
\\'olno \\ tym wyp:1dk11 sto~nw:u~ unik1'1w c·z, poi ·
pr awcl~.- . ł\o l11 j•·S7.<'7f' gor .

.lt"dno jest Jll'\\'111• \\'szyM·y s•1 zgodni, i.<' tL.alr
wsp<1kzesny jPsl tylko Wt•·dy \\·sp1"1kzesny, jpieli
gra . ltuk1 w pokz•' tll'.
Nie tylko wspókwśnic> żyjącyl'h autor«•\\" -

uk

współczcsrw \\' oi::olc . I to dopiero zaczyna . ii; kło

pot. Owo przcpastnc ~Iowo sp~rlzn sen z powiek
krytykom, autorom, dyrektorom i czynnikom odpo\•:icdzialnym. Obrnlanc na \\"SZystkiP strony. odmieniane \\'<' wszystkich przypadkach. pndkrcś l mw
przy każdej okazji. W póh:ze. 11~·. wspi"iłrzesna.
wsp<'>lczesne 1 C:n znaczy c"1w przymiotnik - sfinks'!
.Jedni od ruzu uż_vwaJą g11 wymienni!' z innym, rówllil' magirznym przymintniki1•m
. zaan~użowany.
Skoro zaangażowany
jusne. 7.e \\'Spł1łczbn)". Skoro zaangażowany i wspo!c·zc"my - lrudnn, żPby byl
zły. Tu niestety nast~pui:1 dal. ze komplikacje. Cz~ść·
bowi1·m pojmu;c wspc"1łczc ność w teatrzr jako doraźne kwitnwa111l' zamowic·ri społe1:zno-polityczn)"l'h .
Po\\ stają sztuki zaangażowHnc, al<' nie wsµl1!1:zt·~n1·
Cz~sto wysoko punktowane za zbożny ecl mimo
wyraźnym n icporadno:ki i
nicdostatki>w form\
Niektórzy nic bawią sit; nawet w takie kryteria
dla nieh wystarl'zy, że sztuka dziejr si~ w Polscl'
Skoro dzit'k sit:; aktualnie w Pnlsct• • nil• moż"
być niC\\•spi'1łrzc>. na . Sły znlem nicd;:iwnn wypo\\'tcdź. jednego z luminarzy, który twierdzi! z 7a·
p:1k111, Ż<' .-ztLtka rnoh• być· w. pc'ii!'zesn;1 li tylko
wtedy, kiedy roz~ry\\ a sit: u nas. n:t. zp purusza
prnbh>rny llll'l'h tam p l')'fir·zu
' \\"rtjskil'! noś(·
koki"tow~mia Europy! :\lnżt• to 1 rHcj: ,. Tylk" prw
korn.i parni•(: przywodzi rrn rny'I „. 'iermt'1w" Kruez
ktJ\\' kiPgo. „Sknndal w 1l<'llhcrgu" l\mszki,•wic'za ,
„Z\\ykl11 sprawi;" Tnrna '.1.'11 hyly tn t:tld•• 1111•\\ sp11l<'w. nt• sztuki

„

W teatrze 1 aszym, tak my lę, od dluższ<' o już
e-rnsu wytworzyła się . yluacja ni co paradoksalna. Nie dość, że liczba w.spókz nych dramaturgóv.
trafiających na scenę nie jest zbyt duża to prawic zupcłniL brak tak .zwanych form oswojonych
(według terminologii Józ"fn Kelery) to znaczy
sztuk przekazujących zdobycze awangardy szerohej publiczności, inaczej mówiąc autorów popularnych, dalekich od użytkowej poprawności, nic na
tyle jednak awangardowych w swoich poszukiwaniach, ab;- musieli się minąć z odbiorcą. We Fran·
eji laką rol~ pelniał przez dłuż zy cza. Jean
Anouilh, u nas Jerzy Ero ·zkie\ ·ie.z. W tej chwil .
wytworzyły się dwa bieguny: jest trochę poszukiwań awangardowych (car. z mnil'i zre zląl ze slyn·
nym Teatrem-Laboratorium Jerzego Grotowskiego
z jedn<>j strony, i jest przeciętna produkcja użyt
kowa (komedie bulwarowe, • ztuki obyczajowe, faktomontaże) z drugiej. Cenny
rodck zaś zieje pustką. Znikn~ły sztuki autorc'1w dotychczas granych,
nic pojawiają się nowe nazwi. ka. Podobny podział
przebi ga i wśród krytyków. Jedni, zafascynowani
poczynaniami awangardowymi. tylko w kontynuacji
linii Witkacego i Gomobrowkza upatrują szansę
odnowy - drudzy zaś z konieczności, aby nic popaU w zwątpienie, t·wrpią ponirchę z dornźno-użyt
k11wl'j fali, i tam zuk,1Ją dowodc1\\', Że nie jest
przl l'H i. tak ile!

ASYSTENT SCENOGRAFA
KATARZYNA KĘPIŃSKA
KIEROWNIK
WIDOWNI
SONIA BURZYMOWSKA
KIEROWNIK TECHNICZNY
EWA WERKA
KIEROWNICY
DZIAŁÓW

TECHNIC·ZNYCH
ANTONI HASIŃSKI
PRACOWNIA KRAWIECKA
ALEKSANDRA TURGUŁA
W ·pada C'h ·ba tylko marzyć o tym. żeby wszystko
r młod , nowe i naprawd~ odważne trafiło na nazc <'en) za i.yda. ż~byśmy ię C'iągle nic póżniah
u kilK<1dz1e iąt lat, ŻC'b •śmy pozwolili ry7.ykuwa ·
i autorom, 1 dvr klorum OJO tu nieprawda, że d •T ktorz:r
nie chC'
ryzykować), ż, byśmy
umieli
\ porę jostrzec tn nowe . na zym t alrze i nie
zad pl h hrutalnie -zanim zal'zni" kiełkować. \.. ż'
to nuw • jt''t, i z, \\'SZl' ~dzic - w to wierz
łę
bu w 1>uci t\ m \\'Zi,:lędem je tern optymi 'llJ

MODYSTKA
JAN KRUSZWICKI
PERUKARNIA
WŁADYSŁAW

MAKOWSKI
STOLARNIA

DAMAZY GUZIKOWSKI
MALARNIA
EUGENIUSZ MARSZAŁ
PRACOWNIA
DEKORACYJNO-TAPICERSKA
KRYSTYNA NAPIERALSKA
MODELARNIA

W programie \\'Ykorzystano fragmenty wypowiedzi J. AbramO\\'a za mieszczonyt·h w „Tygodniku Kultu ralnym" nr l/?J. „Teatrze" nr :1/7:!
L „Scenie" nr 2170.
Tytuł pochodzi od redaktora programu.
Opracowanie graficzne: Jacek Zagajewski

SYLWESTER KORZENIOWSKI
PRACOWNIA OBUWNICZA
FLORIAN GRODZKI
ŚLUSARNIA

DIONIZY GABRYSIAK
SCENA
TADEUSZ MOLSKI
ELEKTROTECHNIKA
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ny) lub
Uhu

pie m) śli kl. W Polsce polowanie
z chnrlc.m jest zahronion , zgodni z stawą
Lo i ck
rl. 25. Ich hodownni .,. m .gn s Jnlne o zez" ol nln odpo\\ cdnich \ ·~dzi Rnd "'nrodov•. eh.
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stado

Darz bur
tnj
IO\\ an i u

żubr

v.,

łosi,

danh:>li, jeleni.

ni , którym m:śliw1 '' powocl n
na p -

ibi

Drągowina,

:i:t'rdzlo\ Ina

drz \ ·o lan

w ktunm

cm

w1ęk l<. ć drz w ma na \\'. oko. ; ok. 130
od zicnu grubo l' ok. 12 14 cm :irednicy.
osny osiągnięcil' tych wymiarów
puje w wieku ok. 0-60 lat.

U

nastę

Dubrlt, beka · Cuntowy - ptak łowny z rodz.iny
siewkowatych występujący u na. nielicznie
na terenach bagnistych.
Dwudzie. tak - jelet\ byk majqcy po dziesięć odnóg na każdej lub przynajmniej na jrdne
tyce wietka: dwudzi slak z uwstecznieniem z. pogorszeniC'm się wagi, grubości tyk i liczby odnóg po przekroczeniu kulminacji ży
ciowej.
Patrz: uw leczni nt '·
Dwun

tka - broń śrutowa kalibru dv; unastego.
nazywana tak od liczb · kul, kttir można odlać dla lur tego kalibru z angi I. kiego funta
ołowiu.

F ladry, c horąiilen kl, tra z akł kolorowe, przewainic czerwonic sz.matki na znurz rozwiezone przed polowaniem \\'Okuł pewnej czę. C'i
lasu w celu zatrzymania w miocie otr 1pionego zwierza używan
głowni
przv polo'' aniu na \\ilki lub r ·sit.
W Polsc używam j dynie· przy polirn nniach
na \\ w drapirżniki.
·krzydlo linii myśliwych lub na onki:
ruchoma flanka rlanka, kiura w miarę
postępu nagonki moic p suwać si<: ku przodowi miotu (v.· polo\\ aniach zbioroW\'Ch na
grubego zwierza w Im i k c-h I .'ny<:l1l.

FI n ka -

o p ie myśliwskim:
ygnalizować
gło ·em
o
zwit·rza i szczc·kac dążqc

G!o. ii- -

zn Je:r.icniu

tro1111

po tropit.·.

Giu zec - ptak ł0\\'11Y z rzi:du kuraków wiclkośr1
indyka, O'>iadły. żyje w lasach szpilkO\\ych
Europy i Azji. W Pol c· ni liczny. wy f: puj
tylko w niekli'1rych rejonach kraju
Gwizd Hubert

ryj dzik:i.

:w. -

<ur. ok. 656 zm. 7271 od ko1'tca XV w.

<w ludow j tradycJi od _. w.l patron

t.w a i
- w
2

myśliwych

związku

łowicc

(poprzednio Ś\ . Eustachy!
z Jpgendą o ~potkaniu J lenia

Jenot

także:

junot
a un k drapieżny z rodzin
pochodz, c
z południo vo-zachodni J
Azji. Za<..kllmat) zowan \\ Hialoru kl J SSR ,
rozprzes rz.eml ii; po pra\\ ie cał j Polsce :
podobm· do lisa Cni co m niejszy . ~dz1 żywot
~łównie nocn:. przesypia :r.imi;, ceni nc je l
jego futro dla klurcgu bywa hodnwuny
na fermach.
psl1w

Klepanie, klekotanie, telekanle pieśni tokując
o łuszca.

pierw za zwrotln

Knl jówka - 1. trąbka my liw ka dawniej dre\\ niana, z kościanym u lmk1em. obecnie zwykł
metal o\ a . mająca cień ki donośn\' głos, uź.~ na w cza ie polowania do dawania :. mak 1\
i sygnaluw myśliwskich.

lufie kulowcJ, a drugi j
dodatkowo z podnoszoną do strza łu kulO\\ ego zci.urbni l n pll·
ziomym lub pionowym ich układzie.

2. Strzelba o jrdnc-j
śrutowej,

Kolo.tka, ~ rz
b laszan
czy do
w czasi
Komora strzał

(wyposażona

cbotka, kl kotka dn'wni:rny lub
· przyrząd używany prz z naganiawyplaszania i pędzrn i' Z.\\'ll'rz~ n~
• polowania .

klatka

na

k tórym
:;erce i

p1 ·rsiowa

zwierzyny grul-x:j;
trza! pT2.)
k<nnori;. naru zaJqr

komorę, ko111ora\~y

pocisk

ugodził

płuca.

Kordelas
rodzaj kr 1tkiej hiakj broni my,li\\ skil·j: dawniej służył do skluwania po trza!ów grubtj zwierzyny: prz~ boczną bronią
myśliwego oraz dworskiej ~lużb) lowil•cki j;
nickied · bogato zdobiony. rękoje<c ~·kona
no czasami z części poroża zwierzyny płowej.
Korkowani , it"luktanle, glokni cie, kia kanie, kla nh:cle, odboj, ton ~łówny - trzecia zwrotka
tokującego głuszca. pojedynczy dh>·ięk po
tre lowaniu, podobny do ndko1 kowani<i but 1ki, który jest nieza\ ·odm\ zap<i\\'iC'dzią < talnieJ zwrotki śpiewu zlifow nia.
g

li11run,1

Lowi ko - jednolite piz~ rodniczo go podarslw< ło
wi ckic, np. low sko polne. także okr ślona
czc:ść obwodu łowieckle[!o, w ktorc; urządza
sic: polowani , albo ubwud Io\ •iL>cki jako jedno ·tka o podarcza.

·h

c rh

patrz: b 1' koronn'

11rn1111,

ot
1111 idy g łu. ZPr. kogut 11 1 µ ·łjL Z 'Z CZ\'nnlC'
h \\ \daJ c • gł
;mam kr ·thl11ni m,

krl'ktun

Loziska, łozy, wierzb
z rodzaju wierzb
. li •kkle

·zarl' -

gatunek krzewu

żolądck

Dostać

i je lila grubego zwierza.
na mic:kkic - patrz: lrzał na mic:kkie.

::\llot, p-:dzenic, zakład okr ślona powicrzchnin
la.su (miot) lub pola (zak ład, p<:dzcnic). z której nagonka p<:dzi zwicrzync: w kierunku
myśliwych.
Miot g luchy, pusly miot,
w którym ni• strzelano z powodu braku
w nim zwierzyny.
I rol

tytuł

JDj\\

prz znan ·

J

Z

l

Z\11

m ·· 11\\ mu,

n

polo •.a-

ka, kaczka krz~ .lówka
ptak I v. n~ z rzi:1.Jla zk dziobm i.:h,
rnlei· c~ do kaczek
la ci\ eh pływając~cl1). w Polsce µosp 1li'. I u\
i pr.lclotll\

flPO\

du

Kula\\\

zt~ 1'11

I ' \ _tr.ral
I.inia

patrz:

trza! n.i kulm"· ztych.

• lłodnlk - młode pokolcni<.' drz w k 'nych (zwykl
pochodzenia samosiewnc~o) w okr<.'sic od
osiągnic:cia zwarcia koron drzew do cza u
rozpocz<;cia sic: proce u wydzi<.'lania drzew
z dotychezasow~o młodnika i oczy zczania
:;ie: ich · trzał (pnil z ga łc:zi.
o drapic;i:nikach czworonożnych: posi wolno. prz<.'czukująl' dokładnie t ren, np. o lisi polującym na myszy. żab
i koniki polne.

lyszkowa · ruszać

:Sa •on ka, naganka - ze pół . naganiaczy napędzają
cych zwi rzym~ pod strzah· m~śliw:d1.
. ·a pom)ka

palrz: polow ni

n

myka.

Obrnnek - karabin trzelbn, ze króconą , ob 1 t
· lufą; zwykle br.oń kłusowniki1w.
Ob tawlać (miotl - otoczvć łO\ ·isko lub J go czc:ść
nagonką i myśliwynii.
Obwl1d (łowicckil wydzielony, administracy jnie i zarejestrowany Z\\ arty ob.iZar gruntów
o po'.vierzchni co najm niej 3.000 ha. na którym istniej<! warunki do praw· dzC'nia go podarki łowieckiej: obwody ło\\iecki są pań
stwowe (co najmni j 60" • gruntiiw należy do
państwa> 1 wspólne (skladajacc si
z gruntów różnvch wł śc1ci lil: obwod~ łowicckit
·1 \\ydzi ·r·awionc kol m łowi dtim lub in·
nym k dnostkom Pol k go Związku Łowiec
kiego na okrc · nic krót 'ZY niż 10 lat.
4

Odbijai-, ockiąt"·
o p,m•h: odi czy· zlukc od lad. ; n h) ku w l'Z it rui; cip dzi<' r~ wala od
tada łan: o ptak eh: dląez~·l· i od stada
na . kull k postrzału: o myśliv. ym; odstrz litsztuk~ od
tada: o glu zcu: korkować.
Oddział

I. crę ć lasu \\'\'odr Imiona p< d '9.'Zględern charaklcrn ~o podarki I ncj, za aaniczo odpowiadając kla. om drzewostanu !wiek
galunekl.
:!.
zęść ob zaru l ś nictwa \\ yodr •bniona udmi1i lracyJni~.

odstrzeliwanie zwil·rzyn~. n'1wnid z zwalenie na odstrzeleni<' ci h· okrdlom•J
liczby zwierzyny.

Od trial -

O ar - pic s myśli w k1: ob cni• ogar poi ki, zo lal
ponowni wprowadzun) do polowań w kraju
po odnowieniu ra \.

I

t

O. iemna tak - jel 11 byk 111aj11cy dziewi ć odn lJ.!
na każdej lub przynajmniej na jedm•j tyce
Oskórow

ć

-

zdjąć s k{1r~

·„~
1 I,·1.
'

~.

j-'. \

wieńca.

Pc:dzenie -

'

z ubitN•o zwil•r7a

\\ !

..

patrz: miot.

Podchodzić

- ostrożni i powoli podkradać si· do
zwierza na odlegle ć strza łu , wykorzystUjlJl'
każdą o !one:.

Pod. lueh, wy łuch zwykle w liczbi mnogiej
ustalenie słuchem miejsca. gdzit- jeleni • byki
ryczą
lub miejsca wieczornych zapadÓ\\
głuszców kogutów w okr s1e loków w celu
lalwicjsicgo odszukania zwierzyny nazajutrz
rano: zasadzony na podsłuchach - o głusz
cu. k lóry w przeddzien polowania znstiił
. prawdzony na toko wi ku.
Podświetl

cz
przyrząd
o'wit tlający
z ·spoi
optyczn\'ch urządz 11 l'f'iowriiczj eh umożli 
wiający strzelanie przy ni . przyjających \\arunkach (np. zmrok).

Pokot, rozkład - 1. ogół zwi rz ·ny u bit<:>j nu polowaniu, którą po jpgo znkoitcZ<'niu uklad.1
· ię według u ·talonych za. ad łowi <:kich.
2. urocz· t • zakończeni polowania zb1orowc>go
dy my. liwi l nagonka zhieraj:i
przy ubili

„
Jut. w zarumu clzh.•JÓ\\ czlow1ek "
. ząc;i !'.(n Jl(ln d innł' I l won nla l
Ile n i a

ią11n•tl

cl J11 cą

p<>7yCj wynnwiele tlo 1ny·

~

'

a)

b)

''°

'

\ \\
ntn Jedn11 "' naJstar zych u "c pnlow. nla z n
al
I

Q

l'2IUY> l<' Il 1ywll,

cllronlł

l

llhlcrnl

oc1

lOJ1 do 11 1ow

7yty wu•, hJ

-.· ne ULywit.'

onk •

lt•j l.\\"il·rzyni1· lt Ż<ll'Cj . w okrt·ślon.\ m pmz<jdku. po cz.n11 przy blasku pochodni luh ognisk
nastc:puJ<' oglos;wnir wyniku\\ polowania 1 i<'h
otrąbi< nie.
Pol wanie na

pom~

ka -

Io\\''" zwvkk indnvidual-

:z

nt'. na zające i króliki. r uszone prz
myśli
wego lub jego psa i przl'd nim pomykaj<\CC':
obec n ie' zakazane w prz~·padku zająca.

Polowanie na upatrzonego - polowanie na ściślr
okrc.'loną s1.luk<: zwil·rzyny np.
na kozia
szydlarz.a, jC'lC'nia byka sz.\·dlurza, na jałowri
łanię itp.
Polowanie 1>ro ·zone - polowanil! na którym polują
zaproszl'ni gościt· \\' obwodzll' łowieckim ni
przynaleh1cym do ich koła mal'il'rzystcgo.
Ponowa tropy

ś wieży śnil'I~,

na którym

\\_\Taź.nic· znać

zwierząt.

Przebić . lę, przerwać -;ię się przez nasonkę lub

o zwierzyn il':

Pneczesywa ·. -

wpła zać

o nagonc :

prwdrzeć

fladr.\··
Z\\'iPrzYn<: na

myśliwych.

Przerzut -

urządZ<!nk

na

zy jet o ·ady lrojlufck

przcslawiujqcl· nlt·chanizm

strzału

w

śruto

wego na kulowy lub odwrotnil'.
Przesmyk, przecbód, prze kok - ścid:ka w kniei.
droga k<:dy t:1ągn ic zwic·rzyna i drapil·żniki.
PrJ.yjąć

1strzaJ\ o zw1erz.yn ic: zaznaczeni . ze
zwierzyna z.oslala trafiona strzałem.

Pnyla k
zagajnik, gaj. rl'mizka w st1sicdztwir
lasu. ll·cz ndziclono. od niego polem lub po-

lant1.
podskok Z\"l.'icrzyny płowej rażon<.>j pona komorę. przypominający stawanie' dęba: skwitować rakietą - o zwierzynil·
płowej ; wykonać rakietę po celnym strzal .

Rakieta

strzałem

Cz.asy i
zmlcnlaly, twnn.yłn Ił:
1 lnwlccka. Otn proj kl ambony \

hlcr11rcl11~

s tr li

~potec~n

l>e:ilei.neJ.

Remizka. remiza zgrupowanie drzew i krzcwow lub wysoko wvrastajqcych_ roślin zi lanych zakładane na łowi ku wśród pil, l· k
lub pastwisk stanowi dla zwicrzul lownn·h
osłom:
oraz
żrudlo
dodatkowego
il·ru
\\' okn•si<' 7.imowym.
Ili

li

Ro:ztokowa(: ię - o ptakach tokując ·eh - dropiach, głuszcach, cietrzl!\Viach; śpi wnć w czasi loków strof po strofie bez prz rwy, zapamiętywać się w śpic·waniu.
Rtiia -

zgrubienie nasady tyki, pic·r'cici1 kostn:
począ tek tyki w poroiu samca
zwierzyny płowej .

otaczający

Rykowisko - okres godowy jeleni w porze jesil'nnej (od głosu b ·ka ryczącl'go tylko v: tym
okrl'sit·l.
Saddć

-

o zwierzynie czworonożnej: uri
w cwal . susami.

kać,

• trial

od-

dalać się

amo. iew młodl· pokolenie drww pnwsta iąc
z nasion opadajqcych na zi mię :z drz w · macierzystych.
' iadło

drzewo, na którym zasiadł nn noc głuszc·c·
drzewo będące miejscem spoczynku
drapieżnika lotnego.
-

pri riutu, rzutu, pr:t.)klallu,
trzał odd:llw hlv kn\\·czm
dłuż zcgo l'cl '' nin.
:i:

1·hw~towv

Sur hol.Jor

Suknia
2.

plnw j :

także

Siatka ce-lownicza, krzliowa -

pit

celownik \\' lum·cie
kom\ c>n('jnnalnc cemu ·zk
lub przc-

Szl·zotki, ii:I}'
pła kt , rogow
W) 1 o tk1 na p Ir l'h •lu. z· 1, delrz \\ta 1 Jnrz, bl·n.

. trze lnica myśliwska: także stano\\ i ko
slrzc·leckic na strzelnicy myśliw kicj .

.'1llfowanie, c:Qkltanie
CZ\ nrtn ostatni ) zw utka p!C' ni tokuj, e go głu zca. ptnk \11\\CZ:l
głuchni . co um ż.liwi 1 1mśli \emu pod
na trza!.

myśliwskie

lowniki:
zic•rnik.
kid

nr.

' kwitowac

i.

zastępujqcy

·zczl rbinki;

rakietę

patrz: rakieta.

Sokolnktwo
rodzaj lowilctwa. po legający na
chwytaniu ni klnrych plakuw drapieżnych
torly, okol: g< ł bia ze" krogulce' i in .! ich
układaniu do łowóv„· i utrzymaniu oraz. wykonywaniu polowania na drobąn zwierzyn<:
lotną i czworonożną prz.~· uż ·ciu tych ptakćJw: w Pobn• było powSZl'chnic uprawiane
do XV III wicku: olX'cnil· nuk ywujc s.i<: ten
spo.sob pt>lowama.
• pi1inlony -

palrz:

Tokowik
p ak okuj ry
lrz v.

Z\\ 1

zeza

\\i

17. ('l

łu 7.

c

r.1 -

Tr I,

strzał spóżniony.

Stanowisko -

miC'jscc w którym stoi my'liwy,
na polowaniu i.biorowym , z reguł~
I ow•rnc• przt·d polowa ni 111 pr 7.C'l.
jq~u
lll'zcstnikow.
zwłaszcza

Stary
1:!

~tan

-

drzcwosl n w sil• \\ie ku,

dziwy las.

Trup), ' I
• Il i

u~
li

Il

nu lul

I.i

l kl a d l ncl'h g rot ów - uklucl \\ lunecie umoiliwiH.i. ry pn l' ' l·Y j n c lo\\'illlH •.

UpalrLon y -

patr1.: polowanie na upatrzonego

ll W!tlecznie nle - n porożu zwierzyny płowej: pogarszanie się pod wzg l ędem wagi grubości
tyk i liczb)' odnóg po przekroczeniu kulminacji życiowrj właściwej dla danego gatunku
zwierzyny płowrj i d la danego osobnika.
p rzy wa bi ć, zawabić, zwabi ć przywoływać
zwierzynę przez naśladowanil•
głosu .zwierzęcia lego lub innego gatunku .

\Vabli·,

- .~tado dzików lubi wilkliw.
murz ·n lis o czarnym umaszczeniu
pyska, nóg i podbrzusza oraz 1czasamil ogonic zako1'lczonym czarnymi włosami.

Watah a

W ęg larz ,

poroźe jelenia byka; całkowicie rozwinięte porożc na dwie tyki u dołu z różami
wvrastającvmi z guzów czaszki 1możdżenil,

Wieniec -

tri,· odnogi (oczną, nadoczną środkową i nieraz czwartą podkoronnąl
oraz mającą
3- 5 (czasami więcej odn1'1gl: rozwój poroża
jest na ogół regularny - byk zrzuca je co
roku i w miarę upływu lat nakłada coroczni(• okazalsze'. osiągające w wieku ok. 12 lal
kulminację, po czym poroże· zazwyczaj . sic
uwstecznia: poroże byka jest wyrazem Jego
,iły, potencji płciowej i wartości jako reproduktora: byki z nirprawidłowymi poroża
mi podlegają SC'lekcyjnC'mu odstrzałowi .
WYt'i s k ać

·

ci· n ąć

:!.. najwyższe odznal'zcnil• w zasługi na polu lowieet wa, nacławnne prz z Polski Związl'k
Lowieck1.

Zrolowac, z rulować nąć. zwalić

Zrt;b y -

lę

o zwierzynil': 1~c. p·iść. zgipo ·trzalc.:.

tereny k Śllt'. na któr~«~h przeprowadza
lasu.

się wyrąb

Zwierzy na drobn a - jenot. lis, bor ·uk, kuna le.;na .
tchfirz. wydra. żbik, wiewic'irka, zając, królik
i wszystkie ptaki 10\\'!ll', opn'icz dropia
i głuszcza.
Zwierzyna i; rub a
tradycyjnie: żubr, Io . jC'len.
daniel, sarna, kozica , muflon. dzik, nit'dźwiedż,
wilk. ryś, drop i gluszC'c: żubr. niedżwicdł
i kozica prwstały być zwierzyną tochrona
gatunkowa) wilk nie jest nią formalnie traktowany jest jako .szkodniki, zaś drop korzyta z całorocznej ochrony u wz1d<:du na mal'-! liczebność .

-· o nagonce: powoli, po cit:hu

wypiC'rać zwil·rzynę z ost<:pu na myśliwych .

poddać
ki1rę zwierza zahit•gom garbarskim i konserwacyjnym .

\Vy praw ic rskór<:l -

ZalllJ'óz - szron .
Za adion y n a pod !uc h ach -

p a trz:

podsłuch .

Ziom, gwarowo ; ziome k I. obłamana gałązka.
umaczana w farbie grubego zwierza. wr<:czana my~liwcmu przez prowadzącego polowanie zbiorowe. lub kśnika towarzyszącego myśliwemu: zatyka .się jq wstążką kaprlusza lu.b
w klapiC' kurtki j;1ko widomy mak ubicia zwierza. Gałązka ta powinna pochodzi(
7. drzewa lub runa łowi.-ka na kt i1rym zwir.rz
został ubil~".
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1·on ulta J :
truktor ,J nusz RaczkO\ luk
7. rz. d Woj wódzki
Pol kie 11 Z\ , Il L \ 1 k1• 11
.. l'ozn niu
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