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KRAJOWY ZJAZD KLUBU KOLEKCJONERA 
I KULTURY ŁOWIECKIEJ W ŁĘŻECZKACH 

K. CHRZYPSKA WIELKIEGO
Podczas ubiegłorocznego Krajowego Zjazdu Delegatów Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej 

PZŁ delegaci z zadowoleniem przyjęli zaproszenie Krzysztofa Kadleca – prezesa oddziału poznańskiego 
KKiKŁ, by obradować w Łężeczkach, małej wiosce na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego 
wśród morenowych wzgórz, jezior i dolin rzek.

Spotkanie rozpoczęto koncertem polskiej muzyki łowieckiej w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliw-
skiej „Babrzysko” przy Zarządzie Okręgowym PZŁ w Poznaniu oraz dwiema ciekawymi prezentacjami. Dr 
inż. Tomasz Sobalak, przybliżył słuchaczom postać twórcy wielkopolskiego łowiectwa Władysława-Janta 
Połczyńskiego na tle jego aktywności kulturalnej, a dr hab. Aleksandra Matulewska - prof UAM w Pozna-
niu omówiła historię kuchni myśliwskiej.

dr Tomasz Sobalak dr hab. Aleksandra Matulewska prof. UAM

Sobotni dzień obrad XII KZD KKiKŁ rozpoczęła msza św. w późnogotyckim zabytkowym kościele pw. św. 
Wojciecha (1600-1609) w Chrzypsku Wielkim. Mszę celebrował ks. proboszcz Marian Ciesielski, którego 
homilia nacechowana była sympatią do myśliwych i troską o polską przyrodę. Łowiecki charakter mszy 
podkreśliła liturgia hubertowska, muzyka z rogów płynąca w wykonaniu Zespołu Muzyki Myśliwskiej „Ba-
brzysko”, wystrój ołtarza, poczty sztandarowe klubu i oddziałów regionalnych oraz liczna grupa myśliwych 
w strojach galowych.



Uczestnicy mszy św. w Chrzypsku Wielkim

Marek Stańczykowski - prezes klubu powitał delegatów i znamienitych gości, a wśród nich: prof. dr. hab. 
Lesława Łabudzkiego, prof. dr. hab. Dariusza Gwiazdowicza, prof. dr. hab. Jerzego Wiśniewskiego, człon-
ków NRŁ dr. Ste-fana Federa i Krzysztofa Mielnikiewicza, oraz dr. Macieja Strawę, Kwiryna Napartego i 
Jarosława Nowakowskiego - nadleśniczych nadleśnictw Sarbia, Pniewy i Sieraków. 
Członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej Krzysztof Mielnikiewicz i Stefan Feder wręczyli odznaczenia 
łowieckie. Złomem uhonorowano Romana Gawłowskiego - prezesa Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, 
Medal Świętego Huberta otrzymali Tomasz Grzesiak i Krzysztof Gut. Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali 
Sylwester Sznabel i Jan Maciejewski, a Medale Za Zasługi dla KKiKŁ wręczono Zdzisławowi Korzekwie i 
Jerzemu Bielowi. Członkostwem honorowym klubu zaszczycono Andrzeja Głowackiego i Wiktor Szukal-



skiego. Członkom honorowym klubu wręczono odznaki pamiątkowe; odebrali je obecni na zjeździe Izabela 
Malec, Krzysztof Mielnikiewicz, Leszek Semaniuk, Antoni Papież i Andrzej Głowacki.  Zaproszonych gości 
uhonorowano medalami pamiątkowymi z okazji 95-lecia PZŁ i 46-lecia klubu. Powołano też nowy Rozto-
czański Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Akt powołania odebrała Liliana Keller.

Od prawej: dr Stefan Feder, 
prof. dr hab. Lesław Łabudzki, 
prof. dr hab. Dariusz J. Gwiaz-
dowicz, prof. dr hab. Jerzy 
Wiśniewski, Kwiryn Naparty i 
Jarosław Nowakowski - nadle-
śniczowie

Od lewej: Krzysztof Szpet-
kowski - red nacz. „Krakow-
skiego Myśliwca” , Krzysztof 
Mielnikiewicz - czł. NRŁ, dr 
Maciej Strawa - prezes Klubu 
Sygnalistów PZŁ, Krzysztof 
Kadledc - prezes oddziału 
poznańskiego KKiKŁ,  Marek 
Busz - red. nacz. kwartalnika 
„Z Zielonogórskiej Kniei”

Liliana Keller odbiera akt powołania Oddziału 
Roztoczańskiego KKiKŁ

Podziękowanie Krzysztofowi Kadlecowi  za organizację zjazdu składa Marek 
Stańczykowski 



Członkowie klubu przyjęli sprawozdania zarządu i 
komisji rewizyjnej, udzielili absolutorium zarządowi, 
przyjęli budżet na rok następny, zaakceptowali więk-
szość wniosków zgłoszonych przez oddziały o nada-
nie odznaczeń łowieckich i zobowiązali zarząd do ich 
przedłożenia ZG PZŁ.
Zjazd wybrał kapitułę medalu klubowego w składzie: 
Antoni Papież – przewodniczący, Leszek Szewczyk 
– wiceprzewodniczący, Jerzy Mikołajczyk - sekretarz 
oraz Waldemar Smolski, Krzysztof Oleszczuk, Tomasz 
Grzesiak – członkowie.
Każdy dzień, pełen kolekcjonerskich wrażeń, podsu-
mowywano na tradycyjnych biesiadach myśliwskich, 
uświetnionych muzyką myśliwską i potrawami z dzi-
czyzny. Zjazd upamiętniono  medalami okolicznościo-
wymi i publikacją opracowaną przez oddział poznański 
klubu.

Pamiątkowe medale zjazdowe i odznaka członka honorowego KKiKŁ

Ku pamięci. Od lewej: prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdo-
wicz,  prof. dr hab. Lesław Łabudzki, prof.  dr hab. Jerzy 
Wiśniewski, Krzysztof Mielnikiewicz, dr Stefan Feder

Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Jan Maciejewski, Sylwe-
ster Sznabej, Roman Gawłowski i Stefan Feder

Od lewej: Stefan Feder, Tomasz Grzesiak, Krzysztof Gut, 
Krzysztof Mielnikiewicz

Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko”  
przy ZO PZŁ w Poznaniu  pod kierunkiem Krzysz-
tofa Kadleca



W publikacji książkowej zawarto rozdziały:

* Krzysztof Kadlec: Historia Poznańskiego Oddziału Klubu * Kolekcjonera i 
Kultury Łowieckiej w zarysie
* Tomasz Sobalak: Władysław Janta-Połczyński wobec zagadnień kultury
* Michał Mańkowski: Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko” przy Zarządzie 
Okręgowym PZŁ w Poznaniu
* Aleksandra Matulewska: Kuchnia myśliwska wczoraj i dziś
* Wojciech Matysiak: Szamotulski „Salon Hubertowski”
* Krzysztof Kadlec: Feliks Nowowiejski - twórca sygnałów myśliwskich
* Leszek Szewczyk: Literatura łowiecka częścią dziedzictwa narodowego Pola-
ków 

W drodze powrotnej do domu były też odwiedziny u przyjaciół klubowych. Bohdan Jasiewicz, Krzysztof Mielnikiewicz i Mate-
usz Krupiński w gościnnym domu Państwa Bogusi i Janusza Wylegałów w Chrzypsku Wielkim

Prezydium zjazdu: Janusz Siek, Wacław Gosztyła, Bogdan Kowalcze, Jerzy Mikołajczyk, Marek Stańczy-
kowski, Leszek Szewczyk, Marek Zuski, Jerzy Błyszczuk



Jubileusz czterdziestopięciolecia Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej od 45. lat pielęgnuje i pomnaża historyczne wartości łowiectwa, będące 
elementem narodowej kultury materialnej i duchowej. Działalność klubu spotyka się z aprobatą organów 

związku, myśliwych, sympatyków łowiectwa i samorządów lokalnych. Powinszowania i gratulacje składane klubowi 
podczas uroczystości świadczą o akceptacji idei kolekcjonerskich, dających gwarancje ciągłej, cenionej we wszystkich 
środowiskach działalności, skierowanej na kształtowanie wizerunku łowiectwa jako elementu ochrony przyrody i noś-
nika kultury łowieckiej, będącej cząstką kultury narodowej.

Uroczystości jubileuszowe odbyły się w pałacowo - parkowej  scenerii rezydencji kozłowieckiej, wybudowanej 
przez Michała Bielińskiego w połowie XVIII w., rozbudowanej i doprowadzonej do świetności przez kolejnych 
właścicieli słynnego rodu Zamoyskich, w szczególności przez hrabiego Konstantego (1846-1923), który gruntownie 
przebudował pałac w latach 1898-1911, a w 1903 r., utworzył za pozwoleniem cara Ordynację Kozłowiecką.
Wstępem do oficjalnych obchodów jubileuszu było zwiedzanie pałacu i biesiada myśliwska w pałacu parkowym, pod-
czas której Marek Stańczykowski oraz Krzysztof Oleszczuk prezes oddziału lubelskiego KKiKŁ PZŁ, zarazem organi-
zator uroczystości, przywitali klubowiczów i omówili sprawy organizacyjne.

Przebieg jubileuszu

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św. celebrowana w ka-
plicy pałacowej, zaprojektowanej przez Jana Heuricha mł. wzoru-

jącego się przy projektowaniu wystroju świątyni na kaplicy królewskiej 
w Wersalu. Łowiecki charakter mszy podkreślały: liturgia hubertowska, 
muzyka z rogów płynąca w wykonaniu członków klubu Krzysztofa Ka-
dleca, Piotra Cebernika Andrzeja Jesse i Janusza Gocalińskiego, poczty 
sztandarowe klubu i oddziałów regionalnych z Rzeszowa, Lanckorony 
i Legnicy oraz liczna grupa myśliwych w strojach galowych. O myśliw-
skim charakterze mszy przypominały też wystawione przed ołtarzem 
kopia obrazu z katedry św. Elżbiety we Lwowie pędzla Kazimierza 
Sichulskiego „Widzenie św. Huberta” oraz rzeźba Jezusa Chrystusa 
wkomponowana w parostki.

Po uroczystości kościelnej w sali wystaw czasowych zamku kozło-
wieckiego Marek Stańczykowski dokonał oficjalnego otwarcia jubile-
uszu i wystawy łowieckiej, podziękował p. Annie Fic-Lazor - dyrektor 
muzeum w Kozłówce za przyjęcie kolekcjonerów pod swój dach, 

Przed zwiedzaniem pałacu kozłowieckiego.
Od prawej: Marek Stańczykowski i Krzysztof Oleszczuk witają gości na bie-
siadzie myśliwskiej.



Klub Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej od 45. lat pielęgnuje 

i pomnaża historyczne wartości 
łowiectwa, będące elementem 
narodowej kultury materialnej i 
duchowej. Działalność klubu spotyka 
się z aprobatą organów związku, 
myśliwych, sympatyków łowiectwa i 
samorządów lokalnych. Powinszowania 
i gratulacje składane klubowi podczas 
uroczystości świadczą o akceptacji idei 
kolekcjonerskich, dających gwarancje 
ciągłej, cenionej we wszystkich 
środowiskach działalności, skierowanej 
na kształtowanie wizerunku łowiectwa 
jako elementu ochrony przyrody i noś-
nika kultury łowieckiej, będącej cząstką 
kultury narodowej.

Uroczystości jubileuszowe odbyły 
się w pałacowo - parkowej  scenerii 
rezydencji kozłowieckiej, wybudowanej 
przez Michała Bielińskiego w 
połowie XVIII w., rozbudowanej i 
doprowadzonej do świetności przez 

Na zdjęciach:
1. Mszę celebruje ks. Waldemar Stawinoga
2.  Od lewej: Antoni Papież, Krzysztof Miel-
nikiewicz Alfred Hałasa, Leszek Walenda.   
3. Od prawej: Halina Stańczykowska, Gra-
żyna Boczkowska, Jerzy Błyszczuk, An-
drzej Mularczyk, Ignacy Stawicki, Roman 
Preising, Wojciech Boczkowski, Kazimierz 
Małyk.
4. Grażyna Kret, Leszek Szewczyk, Marek 
Stańczykowski.
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kolejnych właścicieli słynnego rodu Zamoyskich, w 
szczególności przez hrabiego Konstantego (1846-1923), 
który gruntownie przebudował pałac w latach 1898-1911, 
a w 1903 r., utworzył za pozwoleniem cara Ordynację 
Kozłowiecką.
Wstępem do oficjalnych obchodów jubileuszu było zwie-
dzanie pałacu i biesiada myśliwska w pałacu parkowym, 
podczas której Marek Stańczykowski oraz Krzysztof 
Oleszczuk prezes oddziału lubelskiego KKiKŁ PZŁ, za-
razem organizator uroczystości, przywitali klubowiczów i 
omówili sprawy organizacyjne.

Przebieg jubileuszu

Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św. cele-
browana w kaplicy pałacowej, zaprojektowanej przez 

Jana Heuricha mł. wzorującego się przy projektowaniu 
wystroju świątyni na kaplicy królewskiej w Wersalu. Ło-
wiecki charakter mszy podkreślały: liturgia hubertowska, 
muzyka z rogów płynąca w wykonaniu członków klubu 
Krzysztofa Kadleca, Piotra Cebernika Andrzeja Jesse i 
Janusza Gocalińskiego, poczty sztandarowe klubu i od-
działów regionalnych z Rzeszowa, Lanckorony i Legnicy 
oraz liczna grupa myśliwych w strojach galowych. O my-
śliwskim charakterze mszy przypominały też wystawione 

Eksponaty z wystawy sokolniczej. 



Wystawa jubileuszowa

Marek Stańczykowski dziękuje Annie Fic-Lazor dyrektor muzeum za pomoc w organizacji jubileuszu. 
Od lewej:  Roman Badowski, Marek Busz, Krzysztof Mielnikiewicz, Jerzy Błyszczuk, Bogdan Kowalcze, Marek Zuski, Marek Stań-
czykowski, Krzysztof Oleszczuk, Leszek Szewczyk, Anna Fic-Lazor, Jerzy Szołtys, Ignacy Stawicki.

Uczestnicy jubileuszu na galowo.

Fragment ekspozycji. Oznaki klubowe ze zbioru Bogdana Kowalcze. 
Po prawej znaczki spersonalizowane wydane z okazji jubileuszu klubu. Wiecej na temat znaczków w zakładce „Nowości filateli-
styczne”.



przed ołtarzem kopia obrazu z katedry św. Elż-
biety we Lwowie pędzla Kazimierza Sichulskie-
go „Widzenie św. Huberta” oraz rzeźba Jezusa 
Chrystusa wkomponowana w parostki.

Po uroczystości kościelnej w sali wystaw 
czasowych zamku kozłowieckiego Marek 
Stańczykowski dokonał oficjalnego otwarcia 
jubile-uszu i wystawy łowieckiej, podziękował 
p. Annie Fic-Lazor - dyrektor muzeum w Ko-
złówce za przyjęcie kolekcjonerów pod swój 
dach, wręczając jej w dowód wdzięczności dy-
plom uznania i tradycyjną kulawkę z symbolami 
klubowymi.

Autorami wystawy dokumentującej 45. 
letnią działalność klubową są koledzy Bogdan 
Kowalcze i Marek P. Krzemień. Na ekspo-
zycję złożyły się liczne fotografie ukazujące 

Prezydium zjazdu: prof.  dr hab. Leszek Drozd, Andrzej Łacic, Janusz Siek,  Alfred Hałasa, Leszek Semaniuk, Krzysztof Mielni-
kiewicz,  Marek Stańczykowski - wita gości i delegatów, Leszek Szewczyk, Bogdan Kowalcze, Wacław Gosztyła Jerzy Błyszczuk 
- przew. , Józef Ulfik, Roman Badowski, Marek P. Krzemień. 

Od lewej: Andrzej Brachmański, Tomasz Grzesiak, Zbigniew Korzeniowski, Roman Preising, Ignacy Stawicki.

Rejestracja uczestników zjazdu.



Od prawej: Jerzy Szołtys, Martyna Sobczak, 
Janusz Mandryk, Zdzisław Korzekwa, Marze-
na Manuszewska

Po prawej: Marek Busz odbiera 
akt powołania oddziału zielono-
górskiego KKiKŁ PZŁ.

U dołu od prawej: 
Alfred Hałasa - członek honorowy PZŁ, 
Leszek Semaniuk - wiceprzewodniczący 
Kapituły Medalu Za Zasługi dla KKiKŁ, 
Krzysztof Mielnikiewicz - członek hono-
rowy klubu omawia założenia monografii 
KKiKŁ, Marek Zuski - skarbnik, Leszek 
Szewczyk - wiceprezes klubu, Antoni 
Papież - czonek honorowy klubu, Bogdan 
Kowalcze - wiceprezes klubu, Wacaw 
Gosztyła - sekretarz, Jerzy Błyszczuk 
- przew. komisji rewizyjnej, Roman Ba-
dowski i Józef Ulfik - czonkowie komisji 
rewizyjnej.

Od lewej u dołu: Jerzy Pawiński, 
Stanisław Wyrzycki, Zdzisław 
Plebański, Andrzej Jesse, Piotr 
Cebernik, Jan Maciejewski, 
Andrzej Kacprzak, Andrzej 
Brachmański. Po prawej: Boh-
dan Jasiewicz, Ignacy Stawicki



najważniejsze wydarzenia klubowe, niestety bez podania 
nazwisk autorów zdjęć, dokumenty (akty założycielskie, 
legitymacje, dy-plomy, zaproszenia), pamiątki z wystaw i 
imprez klubowych (medale, oznaki, statuetki, proporczy-
ki, znaczki pocztowe, plakaty, karty pocztowe, publikacje 
nielicznych członków klubu). 

Wystawa sokolnicza
Na parterze można było zwiedzić, rewelacyjną moim 

zdaniem, wystawę czasową „Chwal Ćwik! Żywa tradycja 
sokolnictwa” otwartą 9 czerwca pod Honorowym Patrona-
tem Marszałka Województwa Lubelskiego, Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa, Międzynarodowego Stowarzysze-
nia na Rzecz Sokolnictwa i Ochrony Ptaków Drapieżnych 
IAF, Polskiego Klubu Sokolników Polskiego Związku Ło-
wieckiego „Gniazdo Sokolników” oraz Stowarzyszenia na 
Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”. Ptaki łowcze, ich ukła-
danie, polowanie, obierz sokolniczą pokazano m.in. w ma-

Członkowie kapituły Medalu Za Zasługi dla KKiKŁ z odznaczonymi. 
Od lewej: Marek Stańczykowski - prezes klubu, Alfred Hałasa - przewodniczący kapituły, Leszek Semaniuk - sekretarz kapituły, 
Bogdan Kowalcze, Mirosław Więckowski, Tomasz Grzesiak, Zbigniew Korzeniowski - odnaczeni medalem.

Grażyna Kret z aktem nadania członkostwa honorowego 
klubu. Wacław Gosztyła i Antoni Papież - sekretarz i przewod-
niczący zjazdu.

Marek Stańczykowski wręcza Krzysztofowi Oleszczukowi 
podziękowanie za organizację jubileuszu.

Solenizanci i Jubilaci: Jan Maciejewski, Jan Banaś i Krzysztof 
Szpetkowski,



Na zdjęciach:
1 i 2 - Andrzej Łacic i Leszek Walenda odczytują adresy od 
dr. Lecha Blocha i Jerzego Sądela,
3 - Krzysztof Oleszczuk i Krzysztof Mielnikiewicz odbierają 
worek pocztowy od Małgorzaty Szymanek naczelnik poczty 
w Kamionce,
4 -  od prawej: Alfred Hałasa - członek honorowy PZŁ, Leszek 
Semaniuk - wiceprzewodniczący Kapituły Medalu Za Zasłu-
gi dla KKiKŁ,  Krzysztof Mielnikiewicz - członek honorowy 
klubu omawia założenia monografii KKiKŁ, Marek Zuski - 
skarbnik, Leszek Szewczyk - wiceprezes klubu, Antoni Papież 
- członek honorowy klubu, Bogdan Kowalcze - wiceprezes 
klubu, Wacław Gosztyła - sekretarz, Jerzy Błyszczuk - przew. 
komisji rewizyjnej, Roman Badowski i Józef Ulfik - członkowie 
komisji rewizyjnej,
5 - filatelistyczne walory zjazdowe.
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larstwie, grafice, na tkaninach, w rzemiośle artystycznym, 
na starodrukach, znaczkach pocztowych, w falerystyce i 
kartofilii.  Jeden z kolegów kolekcjonerów, zachwycony 
bogactwem przedmiotów zgromadzonych ze zbiorów 
prywatnych i muzeów w Polsce stwierdził, że nie był pod 
tak silnym wrażeniem zwiedzając zameczek sokolniczy 
Falkenlust (Niemcy), jak na wystawie w Kozłówce.

Gratulujemy kolegom sokolnikom, którzy informują 
w internecie, że „ekspozycja poświęcona zjawisku „ło-
wów pod piórem” czynna będzie w budynku teatralni na 
terenie zespołu pałacowo-parkowego od 9 czerwca do 
29 października 2017 r. Następnie w ramach współpracy 
zostanie przekazana Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w 
Warszawie i tam udostępniona od 16 listopada 2017 r. do 
końca kwietnia 2018 r.”.

5



Przed stoiskiem giełdowym Janusza Cyganka z Zakopanego. Od lewej Andrzej 
Mularczyk, Zdzisław Sawicki, Alfred Hałasa, Krzysztof Mielnikiewicz

Michał Słoniewski podpisuje książkę  
„Carskie gospodarstwo łowieckie w Spale 
w latach 1885-1914”. Od lewej Andrzej 
Brachmański, Andrzej Kasprzak, Bogdan 
Kowalcze, Krzysztof Mielnikiewicz, Le-
szek Szewczyk, Mateusz Krupiński.

Poczty sztandarowe przed kaplicą zamkową w Kozłówce podczas mszy odprawianej na V Lubelskich Dniach Kultury Łowiec-
kiej 25.06.2017 roku.

Plakietka jubileuszowa - awars i rewers



12 maja 2017 roku w go-
ścinnych murach zamku w 
Pio-trkowie Trybunalskim 
miała miejsce uroczysta 
inauguracja wystawy „Pies 
w kulturze łowieckiej”. 
Impreza, zorgani-zowana 
pod honorowym patronatem 
Prezydenta Piotrkowa 
Trybunalskiego Krzysztofa 
Chojniaka oraz wpisana w 
obchody jubileuszu 800-
lecia miasta, połączona była 
z ogłoszeniem wyników i 
oficjalnym zakończeniem 
Międzynarodowego 
Konkursu Pracy Dzikarzy dla 
Ogarów 
i Gończych Polskich, który 
tego samego dnia odbywał 
się 
w podpiotrkowskich lasach.

Organizatorzy wystawy 
- oddział warszawski Klubu 
Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej PZŁ, ZO PZŁ 
oraz Muzeum w Piotrkowie 
Trybunalskim zadbali 
o wysoki poziom 
merytoryczny imprezy. 
Zgromadzone w sa-lach 
piotrkowskiego zamku 
eksponaty to unikatowe 
w skali kraju kolekcje 
malarstwa, rzeźby, porcelany, 
metaloplastyki, kryształów 
oraz kart i znaczków 

Pies w kulturze łowieckiej.
Wystawa w Piotrkowie Trybunalskim

pocztowych, dla których wspólnym mianownikiem jest motyw psa myśliwskiego. Zdecydowana większość 
prezentowanych na wystawie dzieł pochodzi z prywatnej kolekcji Haliny i Marka Stańczykowskich, 
natomiast zbiory znaczków i kart pocztowych przygotowane zostały przez Krzysztofa Mielnikiewicza i 
Marcina Skrzeka.

Wystawę otwiera Krzysztof Wiączek - wicedyrektor piotrkowskiego muzeum



Wystawa zorganizo-
wana została w sali 
piotrkowskiego zamku 
królewskiego

Eksponatów użyczyli: 
Helena i Marek 
Stańczykowscy, 
Marcin Skrzek 
i Krzysztof Mielni-
kiewicz - członkowie 
warszawskiego 
oddziału KKiKŁ PZŁ

Wystawa wzbudziła duże 
zainteresowanie zwie-
dzających. trwać będzie 
do końca maja 2017 r.



Od lewej: 
Jerzy Moniewski - pre-
zes warszawskiego 
oddziału KKiKŁ,
Helena i Marek 
Stańczykowscy,
Zbigniew Skrzek,
Marcin Skrzek - orga-
nizatorzy wystawy

Kartofilia i filatelisty-
ka prezentowana na 
wystawie



 OBRADOWAŁ ODDZIAŁ WARSZAWSKI 
KLUBU KOLEKCJONERA I KULTURY ŁOWIECKIEJ

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO
8 marca 2017 r.  w siedzibie ZO PZŁ odbyło się zebranie sprawozdawcze warszawskiego oddziału Klubu Kolekcjo-

nera i Kultury Łowieckiej PZŁ. Dzień Kobiet był okazją do złożenia życzeń zasłużonym dla klubu koleżankom Izabeli 
Malec i Halinie Stańczykowskiej. Perfekcyjnie i donośnie zagrana przez Janusza Gocalińskiego i Jana Malewskiego 
fanfara na cześć pań, wywołała uroczysty i podniosły nastrój spotkania.Marek Stańczykowski wręczył legitymacje 
klubowe i oznaki organizacyjne nowym członkom: Pawłowi Liberze, Janowi Niemirce, Tadeuszowi Jankow-
skiemu i Marcinowi Skrzekowi.

Jerzy Moniewski - prezes oddziału składa życzenia paniom Izabeli Malec (po lewej) i Halinie Stańczykowskiej.

Jan Malewski i Janusz Gocaliński na zdjęciu po lewej.

Od lewej: Andrzej Głowacki, Tadeusz Jankowski, 
Krzysztof Mielnikiewicz - prowadzący zebranie 
i Kazimierz Ducki.



Od lewej: 
Jerzy Moniewski, Marcin Skrzek, Tadeusz Jankowski, Paweł Libera, Jan Niemirka i Marek Stańczykowski.

Sprawozdania z rocznej działalności oddziału, złożone przez Jerzego Moniewskiego - prezesa i Bohdana Jasiewicza 
- przew. komisji rewizyjnej, przyjęte zostały jednogłośnie. 

W dyskusji zebrani podkreślali aktywność członków oddziału w klubie i wielu innych organach Polskiego Związku 
Łowieckiego. Zebranie podjęło uchwałę o wystąpienie do kapituły klubowej o nadanie Józefowi Wyganowskiemu 
członkostwa honorowego KKiKŁ. Oddział warszawski na Krajowym Zjazd Delegatów w Kozłówce reprezentować 
będą: Halina Stańczykowska, Janusz Gocaliński, Mateusz Krupiński i Marek Stańczykowski, który przedstawił pro-
gram obchodów 45 - lecia klubu, zaplanowany na 23-25 czerwca br. w Kozłówce. Z okazji jubileuszu klubu wydane 
zostaną: medal pamiątkowy, karty pocztowe, znaczki personalizowane i stempel okolicznościowy. Zebranie prowadził 
Krzysztof Mielnikiewicz.

Stoją: Marcin Skrzek, Paweł Libera, Sławomir Studziński, Kamil Stańczykowski, Tadeusz Jankowski, Jerzy Moniew-
ski, Wojciech Boczkowski, Stefan Szarlik, Jan Niemirka, Marek Stańczykowski, Jan Malewski, Tadeusz Badowski, 
Albert Jackowski, Marek Majek, Janusz Gocaliński, Kazimierz Ducki. Siedzą: Krzysztof Mielnikiewicz, Andrzej Gło-
wacki, Józef Wyganowski, Izabela Malec, Halina Stańczykowska, Janusz Sobala, Bohdan Jasiewicz.


