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GDY PASJA STAJE SIĘ SZTUKĄ

Minęły na szczęście czasy gdy na polowanie zakładało się

to, co przeciętny Kowalski miał w szafie na zbyciu. Ode-

szły do lamusa kufajki i stare znoszone kurtki, gumiaki

z kopalnianego przydziału i wszelkiego rodzaju trzewiki. Możliwość

zakupu "ciuchów" od renomowanych producentów, uszytych z wyra-

finowanych tkanin, o stosownym kamuflażu nie stanowi większego

problemu, jeżeli tylko mamy odpowiednio przygotowane fundusze.

Tak więc zwracamy uwagę na to w czym i z czym idziemy na polo-

wanie. Na pierwszy rzut oka wyglądamy OK, fajne ciuchy, marko-

wy karabin. Choć nie zawsze jest świętego Huberta to czasami

jednak zdarza się nam coś pozyskać i w momencie gdy kończy się

przyjemność polowania i zaczyna praca wyjmujemy z kieszeni nóż.

Czasami jest to nóż z prawdziwego zdarzenia, częściej jednak zaku-

pione na targowisku od egzotycznie wyglądających sprzedających

coś, co ogólnie przypomina wyglądem nóż lecz do noża mu dale-

ko. Męczymy się więc tym wynalazkiem, klnąc na czym świat stoi.

A przecież jest to też nieodłączny atrybut myśliwego tak jak stosow-

ny ubiór, pięknie zadbana broń, dobrze ułożony pies ..

Miałem przyjemność spotkać przy okazji zwiedzania targów Hu-

bertus Expo 2014 ludzi o wspaniałej pasji. Nazywają siebie knivema-

ker'es - po naszemu nożoroby. Właściwie mam tutaj dylemat, bo to

co zobaczyłem na stoisku było jak dzieła sztuki. Stal damasceńska

i innego gatunku głównie oprawione w tradycyjne okładziny z poroża

jelenia lecz również rogi impali, bawołu błotnego, płytki z kości ży-

rafy czy wielbłąda, stabilizowane drewno i szyszki świerkowe, ciosy

morsa i kość słoniowa. Na egzotyczne części okładzin noży, zwłasz-

cza na materiały pochodzące ze zwierząt chronionych wymagane są

stosowne certyfikaty.

- Noże wykonuję ze stali węglowych, nierdzewnych, proszkowanych,
dziwerów i bułatów. Na rękojeściach lubię materiały naturalne, ta-
kie jak drewno, róg, poroże, kość, choć na życzenie zamawiającego
pracuję również na materiałach syntetycznych - mówi Piotr Jaku-
biec, jeden z makerów. Oprócz własnych głowni często wykorzystuję
głownie wykonane przez innych makerów, szczególnie przygotowa-
ne z damastów bo sam nie kuję. Jestem również członkiem Deutsche
Messermacher Gilde - zaznacza Robet Łaziński.

Mam w swoim dorobku kilka wyróżnień
- pierwsza nagroda na Knifeshow w Gliwicach w 2012 roku za
najlepszy nóż składany,

- pierwsza nagroda na międzynarodowej wystawie w Belgii,
- pierwsza nagroda w internetowym konkursie na najładniejszy nóż
survivalowy typu bushkraft - wylicza Paweł Łukanowski.

Uwielbiam kute noże. Ich fakturę, niedoskonałości, ślady pracy
ludzkich rąk - nadmienia Marcin Tomaszewski, prezes Polskiego Sto-

warzyszenia Twórców Noży i Broni Białej. •
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POLSKIE RZEMIOSŁO I KRÓLEWSKI STYL
"Promień świecy; ciepfo kobiecego ciafa, moja dfoń

na kolbie i myśl - zdqżę czy nie. oto rzeczy dla
których wiem, że życie warte jest życia"

waldemar Łysiak "Szachisto"

Któż z nas potrafi przejść obojętnie obok

rzeczy pięknych i wyrafinowanych?

Kto z nas może pozostać ślepy na sty-

listykę Porsche i głuchy na miarowe tykanie

mechanizmu Rolex'a? Smaku dobrej Brandy i

zapachu cygara nie zastąpi nam wizyta w przy-

drożnym barze, choć na pewno nie wyjdziemy

zeń głodni. Dla większości z nas pewne jest za-

tem, że otwierając znajomych kształtów kufer

z cielęcej skóry spodziewamy się zobaczyć coś

więcej niż tylko mroczny przedmiot służący do

polowania.

Chłód stali połączony z ciepłem drewna

orzecha kaukaskiego, zapach oleju do broni i

wizja scen z afrykańskiego safarii, utrwalonych

na wieki grawerunkiem. To doznania dla któ-

rych większość z nas bez namysłu oddałaby

Porsche i stertę Rolex'ów. Choć w naszym pięk-

nym kraju luksusy te stają się coraz bardziej

dostępne i nie muszą się wzajemnie wykluczać.

Stale rosnące wśród myśliwych zainte-

resowanie bronią w wersjach: Royal, Luxus

czy Custom - jakiejkolwiek nazwy użyjemy

będzie ona wymowna - skłoniło mnie do pró-

by przybliżenia kilku zagadnień z tym tema-

tem związanych. Za przykłady nie posłużą mi

sztucery czy strzelby znanych i prestiżowych

wytwórni belgijskich, austriackich czy wło-

skich, a broń w większości wykonana w Polsce.

Często oparta na mechanice i konstrukcji już

sprawdzonej i od dziesiątków lat nie zmie-

nionej, myśli konstruktorów angielskich i nie-

mieckich w ostatecznym szlifie i wykończeniu

pochodząca z polskich rusznikarni i pracow-

ni zdobniczych. W krajach gdzie łowiectwo

stoi na wysokim poziomie poświęca się dużo

uwagi tego rodzaju broni czy to w literatu-

rze fachowej czy w pismach dla myśliwych.

U nas do tej pory temat broni kolekcjoner-

skiej, wykonywanej na zamówienie traktowa-

ny był po macoszemu. Spróbujmy zatem to

zmienić. Rzecz wydaje się o tyle istotna, że

dobra te w postaci grawerowanych sztuce-

rów, strzelb czy bogato zdobionych korde-

lasów pozostają trwałym nośnikiem polskiej

kultury i tradycji łowieckiej, której poszano-

wanie i pielęgnowanie jest naszym obowiąz-

kiem, a duma z tego płynąca przywilejem

i zaszczytem.

Niech mi zatem wolno będzie zaprezen-

tować kolegom myśliwym opatrzony krótkim

opisem i kilkoma zdjęciami - sztucer repe-

towany na bazie systemu Steyr Mannlicher.

Modyfikacje i uszlachetnianie broni w całości

zostało wykonane przez polskich rusznikarzy

i rzemieślników.

W sztucerze zastosowano najwyższej kla-

sy lufę marki Lothar Walther w kalibrze 9,3

X 62. Pasowanie, szyna, celowniki otwarte wy-

konał Ryszard Skwarek jeden z najlepszych

polskich rusznikarzy. Lufa ma kształt heksa-

gonalny, a najwyższej klasy czernienie zwane

brunirowaniem zostało wykonane w zakładzie

rusznikarskim Andrzej Wróblewski & Syn. Osa-

da broni zrobiona jest z sezonowanego i stabi-

lizowanego orzecha tureckiego. Ciemny odcień

i bogataty układ słoi świadczą o szlachetnym

pochodzeniu tego drewna. Pasowanie i sny-

cerkę w układzie "rybia łuska" plus liście dębu

wykonał polski .kolbiarz", Witold Kunysz.

Sztucer zdobiony jest bogatym grawerun-

kiem utrzymanym w stylu kontynentalnym.

Trzy głęboko ryte sceny przedstawiają łącznie
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sześć sztuk jeleni. Na tylnej części zamka znaj-

duje się ryczący byk w ujęciu podkreślającym

bogaty wieniec - najcenniejsze trofeum i ma-

rzenie każdego myśliwego.

Towarzysząca scena znajduje się w cen-

tralnej części komory zamkowej i przedstawia

dwie łanie oraz cielę w leśnej scenerii. Układ

ten jest wymownym uzupełnieniem całości

kompozycji, to harem władcy kniei. Scen ze

zwierzętami dopełnia pokrywa magazynka,

której powierzchnię w całości wypełniają

walczące byki. Jako ornamentu łączącego

grawerowane sceny użyto motywu liści dębu,

które doskonale komponują się ze snycerką

wykonaną na osadzie sztucera. Wszystkie

grawerowane detale scen i ornamentu są bo-

gato cyzelowane, jest to bardzo czasochłonna

technika zdobienia, nadająca grawerunkowi

charakteru płaskorzeźby. W tym samym stylu

zdobione są również: kabłąk, bazy montażu

lunety oraz szyna lufy. Grawerowanie sztucera

zajęło ponad 300 godzin roboczych, a wyko-

nania podjęła się Polska pracownia grawero-

wania broni myśliwskiej "Engraver", w której

wykonuje się zdobienia między innymi dla

tak zakomitych manufaktur jak James Purdey

& Sons oraz Holland & Holland z Londynu.

Jeszcze jednym przykładem polskiego

rękodzieła dedykowanego myśliwym i kolek-

cjonerom broni może być osada i zdobienie

wykonane dla nowatorskiego w swej konstruk-

cji sztucera Krieghoff Semprio. Pozostanę

tutaj skromniejszy w opisie detali, żywiąc się

nadzieją, iż załączone zdjęcia przemówią do

wyobraźni kolegów myśliwych dużo lepiej niż

słowo pisane.

Kilkakrotnie celowo i z premedytacją pod-

kreślałem zaangażowanie polskich artystów i

rzemieślników oraz menedżera tych projektów

Krzysztofa Łyczykowskiego w tworzeniu opisy-

wanej broni. Bowiem, choć powoli i z trudem,

ale odradza się Polskie rzemiosło artystyczne

związane z naszym łowiectwem, a rodzimi

rusznikarze i wytwórcy broni myśliwskiej nie

mają się czego powstydzić w porównaniu

z ich zachodnią konkurencją _

MICHAŁ NOWAKOWSKI

GWARECTWO MYŚLIWYCH - NR 2/2014 (kwiecień - czerwiec) 21


