
KLUB KOLEKCJONERA 
I KULTURY ŁOWIECKIEJ

POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

Po drugiej wojnie wielu kolekcjonerów zabrało się do odbudowywania swoich zbiorów, przyświecało im 
pragnienie uratowania wielu pamiątek nadszarpniętych zębem wojny i okupacji. Polski Związek Łowiecki, 
a w zasadzie niektórzy jego działacze, zdawali sobie sprawę jak ważna jest kulturotwórcza rola łowiectwa 
i powołali do życia Muzeum Łowieckie, niedługo po tym w 1972 r. powstał Klub Kolekcjonerów przy 
Muzeum Łowiectwa PZŁ. 

Pierwszym Przewodniczącym Klubu został Roman Wyganowski z Warszawy, zastępcą Zbigniew Fiedler 
z Kielc, członkami zarządu byli: Wiktor Grzesiewicz, Roman Hejbowski i Witold Sikorski. Opracowany 
regulamin pod nazwą „Tymczasowe zasady działalności Klubu Kolekcjonera przy Muzeum Łowieckim 
w Warszawie” z dnia 26 listopada 1972 r. w swej części zatytułowanej Zadania Klubu określił istotę 
kolekcjonerstwa łowieckiego:

26.10.1972 r. Zjazd założycielski Klubu Kolekcjonera PZł. Przemawia Ignacy Stachowiak.

część I
 lata 1972 -2008



* Działanie w kierunku zabezpieczenia dóbr kultury łowieckiej poprzez pomoc w gromadzeniu związanych 
z nią dokumentów i innych przedmiotów w Muzeum Łowieckim oraz tworzenie własnych kolekcji członków 
Klubu.
* Popularyzowanie wiedzy o łowiectwie wśród członków PZŁ i społeczeństwa poprzez wystawy, publikacje, 

odczyty.
* Współdziałanie z innymi organizacjami lub ośrodkami zainteresowań w zakresie kolekcjonerstwa 

przedmiotów o tematyce łowieckiej.
* Poszerzanie wiedzy fachowej członków klubu.

Już w rok później w 1973 r. czołowi kolekcjonerzy należący do klubu zorganizowali wystawę prezentującą 
swoje zbiory. Wymienię kilku z nich, aby zaakcentować ich rolę w polskim kolekcjonerstwie łowieckim:

Władysław Czarnowski, Hoppe Stanisław, Jerzy Kehl, Wiesław Kuszkowski, Zbigniew Lewecki, Kazimierz 
Piekarski, Eugeniusz Przeździecki Klemens Raczak, Roman Wyganowski  Ryszard Cabaj i inni.

Ci sami działacze łowieccy odpowiedzieli wcześniej bo w 1991 r. na 
postulaty kolekcjonerów i na wniosek przewodniczącego Komisji Etyki 
i Zwyczajów Łowieckich NRŁ Witolda Sikorskiego z udziałem Zbigniewa 
Leweckiego i Wiesława Kuszkowskiego doprowadzili do zebrania 
informacyjno-organizacyjnego z udziałem 25 kolekcjonerów. Prace 
organizacyjne trwały dość długo. Wreszcie na wiosnę 1994 r. powołano na 
walnym zebraniu z udziałem p. Joanny Leśniak i Wacława Przybylskiego 
zarząd klubu. Przewodniczącym został Witold Sikorski. Walne zebranie 
potwierdziło cele i zadania kolekcjonerów zrzeszonych w Klubie, pokryły 
się one w większości z tymi z lat 70 - tych. Zmieniły się jednak diametralnie 
formy działania, dla realizacji tych celów. Metody działania należało do-
stosować do postępu cywilizacyjnego, do gwałtownie powstającego rynku 
giełdowo - antykwarycznego, który nadal rozrasta się nie tylko w Polsce.

W tej sytuacji uznano, że należy powiększyć szeregi kolekcjonerskie, 

23.04.1994 r. Zebranie 
reaktywujące klub. Od 
lewej K. Mielnikiewicz, 
M. Krupinski, Z. Do-
bromirski, J. Leśniak, 
W. Sikorski, W. Przy-
bylski, J. Wyganowski, 
L. Semaniuk.

Okładki pierwszych „Biuletynów”



organizować giełdy i spotkania kolekcjonerskie, prowadzić działalność wydawniczą, chodzi tu o wydawanie 
wewnętrznego pisma klubowego. Został nim „Biuletyn” KKiKŁ (szerzej o Biuletynie w odrębnym pliku). 

Jacek Tomaszewski w pierwszym numerze pisma życzył nam „Oby to pismo służyło wam jak najlepiej 
informując, pomagając, wskazując możliwości, wreszcie ucząc i zachęcając innych, którym Wasza namiętność 
nie jest bardzo bliska!” Życzę wam – temu bardzo szczególnemu i sympatycznemu gatunkowi myśliwych 
– pomyślności w wydawaniu Waszego biuletynu, czyli na nowym odcinku drogi, którą sami obraliście nie 
tylko przecież dla własnego zadowolenia. Życie i - oby – same sukcesy Waszego organu będziemy życzliwie 
obserwować i wspomagać.”  (Kultura Łowiecka, nr 26)

I OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KOLEKCJONERSKA
22 kwietnia 1995 r.

Giełdę zaszczycili Członek 
NRŁ (i członek Klubu) 
Wacław Przybylski 
oraz Joanna Leśniak - 
opiekunka klubu. Na sali 
najliczniejszymi 
i najmocniejszymi pozycjami 
były eksponaty z dziedziny 
malarstwa 
i grafiki. Było dużo prac 
zmarłego już, członka  
Klubu, Jarosława Kirylenki, 
pociągających swą 
autentycznością, olejne 
obrazy członka założyciela, 
Kazimierza Piekarskiego. 
Jubilerstwo o łowieckim 
charakterze i grawerstwo 
prezentowali Przemysław 
Słupiński i Mateusz 
Krupiński.

Znaczącą działką była 
filatelistyka, choć może 
za skromnie oferowana, 
ale ciesząca się dużym 
zainteresowaniem. Na tym 
polu królowali wytrawni 
filateliści: Wacław 
Przybylski, Józef Brzeziński, 
Wiesław Kuszkowski 
i Krzysztof Mielnikiewicz.
Falerystykę prezentował 
Witold Sikorski. Temat ten 
cieszył się także większym 
zainteresowaniem.

Giełda klubowa. Po prawej Leszek Semaniuk w rozmowie z  Józefem Wyganow-
skim. Po lewej nad kartami pocztowymi pochylony Krzysztof Mielnikiewicz.

Uczestnicy giełdy: Krzysztof Mielnikiewicz, Zbigniew Lewecki, Wacław Przybylski, 
Witold Sikorski i po prawej Przemysław Słupiński.



IV Giełda Klubu odbyła się na strzelnicy myśliwskiej w Lublińcu, a zorganizowana została przez 
członków KKiKŁ PZŁ woj. częstochowskiego, przy aprobacie i pomocy ZW PZŁ w Częstochowie.

Otwarcia giełdy dokonał prezes WRŁ w Częstochowie Kazimierz Walisko. Spotkanie kolekcjonerów, 
w pierwszym dniu jego trwania, zaszczycił swą obecnością przewodniczący ZG PZŁ - Jacek Tomaszewski, 
który zabierając głos, życzył uczestnikom powodzenia w realizacji klubowych upodobań, podkreślając 
jednocześnie rolę klubu w utrwalaniu historii polskiego łowiectwa i budowie o nim pozytywnego obrazu 
wśród społeczeństwa.

IV OGÓLNOPOLSKA GIEŁDA KOLEKCJONERSKA KKIKŁ

Podczas otwarcia: K. Mielnikiewicz, Jacek Tomaszewski, 
Andrzej Lipka, Ireneusz Chłąd, Zbigniew Lewecki.

Tomasz Sikorski, Krzysztof Mielnikiewicz, 
Edward Szałapak

Uczestnicy spotkania w Lublińcu.



Częstochowscy organizatorzy giełdy zapro-
gramowali ją jako dwudniowe spotkanie kolegów, 
którzy nie tylko mają zamiar wzbogacać swe zbiory 
o nowe eksponaty, ale również pogłębiać więzy łą-
czące ich w Klubie - eliminując ze spotkań   pośpiech   
i zmęczenie, wywołane niejednokrotnie długą po-
dróżą.

Bardzo miłą niespodziankę zrobił organizatorom  
Bohdan Jasiewicz z Warszawy upiększając swoimi 
róż-\norodnymi eksponatami salę, w której odbywała 
się giełda.

POSIEDZENIE ZARZĄDU KLUBU - 28.01.1997 r.

Giełda. Juliusz Sikorski, K. Mielnikiewicz, Janusz Sobala, 
Janusz Cyganek

Krzysztof Mielnikiewicz i Andrzej Lipka

Uczestnikami giełdy było 32 członków Klubu (w tym dwóch kandydatów) oraz co najmniej drugie 
tyle gości - zainteresowanych tematem naszego spotkania. Z Częstochowy i Katowic było 15 członków, 
z Warszawy - 6, z Poznania - 3, z Płocka - 4 oraz po jednym uczestniku z Ostrołęki, Wrocławia, Gdańska 
i Zakopanego.

Ideą przewodnią organizowanej w Lublińcu giełdy, poza jej zasadniczym tematem, było towarzyskie 
spotkanie ludzi o zbliżonych zainteresowaniach, już w znacznie spowolnionym tempie, przy ognisku, na 
strzelnicy, w warunkach gdzie znacznie łatwiej dochodzi do wymiany zdań, poznania wzajemnych za-
interesowań. 

U Kazia Piekarskiego w Wilkowiecku: Kazimierz Piekar-
ski, Witold Sikorski, Krzysztof Mielnikiewicz, Mateusz 
Krupiński

Od lewej: Andrzej Głowacki - sekretarz, Witold Sikorski - wiceprzewodniczący, 
Alfred Hałasa - prezes NRŁ, Zbigniew Krych - prezes klubu, 
Krzysztof Mielnikiewicz - wiceprzewodniczący i redaktor naczelny „Biuletynu”

Na zebraniu zaproponowano 
nowy podział ter4ytorialny 
klubu, wyodrębniono z od-
działu krakowskiego oddział 
rzeszowski, a jego organizacji 
podjął się Zdzisław Ziobrow-
ski - łowczy okręgowy 
w Rzeszowie. 



DWUDZIESTOPIĘCIOLECIE KLUBU. 
GNIEW 18-19.10.1997 r.

Uroczystość odbyła sie w Cen-
trum Myśliwskim na Zamku 
w Gniewie. Program imprezy 
obejmował m.in. VII Giełdę 
Kolekcjonerską, koncert muzy-
ki myśliwskiej Zespołu Repre-
zentacyjnego pod kierunkiem 
Mieczysława Leśniczaka, wy-
stawę kolekcjonerska, biesiady 
w stanicy myśliwskiej „Brody”,  
koncert zespołu dziecięcego 
„Burczybas”. 
Andrzej Lipka gospodarz 
imprezy powitał znamienitych 
gości: Jacka Tomaszewskiego 
- łowczego krajowego, Irene-
usza Michasia - prezesa NRŁ, 
Marka Gorskiego - prezesa 
ORŁ w Gdańsku, Wacława 

Przybylskiego - członka NRŁ, Piotra Ławrynowicza - łowczego 
wojewódzkiego w Gdańsku i wielu innych przedstawicieli władz 
samorządowych, kościelnych, klubowych. Jubileusz okazał się 
bardzo udaną imprezą klubową, obfitującą w atrakcje kolekcjoner-
skie. Oprócz lmocno obsadzonej giełdy organizatorzy wydali kartę 
pocztową ze stemplem okolicznościowym, medal jubileuszowy 
autorstwa Mateusza Krupińskiego.

Od lewej: Józef Wyganowski, Piotr Ławrynowicz,  Jacek Tomaszewski, 
Kazimierz Piekarski, Krzysztof Mielnikiewicz. Po prawej: Krzysztof Miel-
nikiewicz z Wacławem Przybylskim.



Medal jubileuszowy

Datownik okolicznościowy

Medal „Za Zasługi dla Centrum myśliwskiego Zamek - Gniew dla 
Krzysztofa Mielnikiewicza

Od prawej: S. Łaga, M.P. Krzemień z żoną. Po lewej K. Mielnikie-
wicz

Od lewej: Stanisław Malec, Witold Sikorski, Izabela Malec, Krzysztof Mielnikiewicz.



POSIEDZENIE ZARZĄDU KLUBU

Od lewej: Marian Lendzioszek - nowy prezes klubu, Witold Sikorski, Krzysztof Mielnikiewicz - czł. 
zarządu i red. nacz. „Kultury Łowieckiej”,  Andrzej Głowacki, Janusz Możdżan - oddział Rzeszów, Lech 
Łukaszek - oddział Ostrołęka, Zdzisław Ziobrowski, Joanna Leśniak - opiekun klubu z ramienia ZG PZŁ, 
Wojciech Cieplak - red. nacz. „Łowca Polskeigo”,  Józef Wyganowski - sekretarz klubu.

22 czerwca odbyło się posiedzenie  nowego zarządu, wybranego 9 maja 1998 r.  z udziałem starszych 
oddziałów, Joanny Leśniak - przedstawiciela ZG PZŁ i Wojciecha Cieplaka - redaktora naczelnego „Łow-
ca Polskiego”.  Głównym celem spotkania było przygotowanie ogólnopolskiej wystawy z okazji 70-lecia 
Polskiego Związku Łowieckiego.

Wystawa Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej z okazji siedemdziesięciopięciolecia PZŁ, będąca 
elementem centralnych obchodów jubileuszowych. W otwarciu wzięli udział członkowie najwyższych 
władz łowieckich z prezesem NRŁ Ireneuszem Michasiem i przewodniczącym ZG PZŁ Lechem Blochem 
oraz członkami NRŁ Wacławem Przybylskim, Julianem Blujem i Michałem Rutkowskim. W imieniu klubu 
przemawiał prezes Marian Lendzioszek. Wystawa odniosła wielki sukces, obszerną relację z jej otwarcia 
nadała TVP. Eksponaty wystawiali: Józef Brzeziński, Ryszard Cabaj, Anna Chełmicka, Izabela i Wojciech 
Czubryńscy, Grzegorz Dzik, Bogdan Jasiewicz, Zdzisław Korzekwa, Zbigniew Lewecki, Izabela Malec, 
Zdzisław Mazik, Marek Szczepan Markowski, Krzysztof Mielnikiewicz, Józef Marek Mištal, Tomasz 
Motyl, Marian Norenberg, Kazimierz Piekarski, Andrzej Praszkiewicz, Wojciech Raków, Witold Sikorski, 
Przemysław Słupiński, Jerzy Wyganowski, Józef Wyganowski, Benedykt Żyto, Centrum Myśliwskie Zamek 
Gniew, Galeria Elite w Warszawie, Towarzystwo Myśliwych w Rzeszowie. Kustoszem wystawy był Mateusz 
Krupiński, który wykonał oznakę pamiątkową. Wydano także folder okolicznościowy.

WYSTAWA KLUBOWA Z OKAZJI 75-LECIA POLSKIEGO 
ZWIĄZKU ŁOWIECKIEGO

2-9.11.1998 r.





Krzysztof Mielnikiewicz na tle swojego eksponatu filate-
listycznego i z rogiem na tle eksponatu B. Jasiewicza

Krzysztof Mielnikiewicz udziela wywiadu III Programowi 
TVP. Po prawej redaktor Leszek Wieliczko

Ekspozycja klubowa

Autor strony z prezesem NRŁ (też filatelistą) Ireneuszem 
Michasiem

Autor strony w rozmowie z p. Anną Makarewicz - dyr. 
Muzeum Łowieckiego w Uzarzewie i Aleksandrem Czer-
wińskim autorem książek łowieckich.



OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE KOLEKCJONERSKIE 
W BORZE K. RZESZOWA 24-25.09.1999 

Zorganizowane 25 września br. w Borze koło Rzeszowa spotkanie kolekcjonerów – członków naszego Klubu, 

połączone z wystawą i giełdą – miało odmienny od dotychczasowych charakter.

Odbywało się bowiem w plenerze i uświetniło zawody strzeleckie, zaliczane do centralnych imprez strzeleckich PZŁ, 

pod nazwą IV Podkarpacki Puchar Jesieni i skupiło czołówkę polskich strzelców myśliwych.

W trakcie przygotowań do imprezy zainicjowano wykonanie własnej rzeszowskiej klubowej odznaki. Jej projekt 

jest efektem „czwartkowych” dyskusji klubowych. Postanowiliśmy, że centralnymi akcentami odznaki będą: napis PZŁ 

i odwzorowane parostki z Nienadowej, dzierżące przez wiele lat rekord świata i Polski. W otoku napisano: Rzeszowski 

Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Wszystkie egzemplarze zawierają na rewersie wybite: kolejny numer i Nie-

nadowa, 196 pkt. CIC.

Prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Rzeszowie dr Marek Rogoziński powitał serdecznie obecnych, po czym 

uhonorował regionalnym odznaczeniem, nadanym przez WRŁ. Po uroczystym rozpoczęciu imprezy nastąpiło zwiedzanie 

ekspozycji związanych z łowiectwem. 

Na wystawie prezentowano m. innymi różnego rodzaju akcesoria, guziki myśliwskie , obrazy i „wypalanki” o tematyce 

łowieckiej, myślistwo i zwierzęta łowne oraz chronione na banknotach, znaczkach pocztowych, kartach telefonicznych, 

monetach; było wiele oznak, medali, odznaczeń. Cieszyły się wzięciem książki i czasopisma oraz łowieckie wydawnictwa 

okolicznościowe. Jak zawsze wyroby ze srebra, upiększone grandlami, noże myśliwskie, podstawki pod trofea oraz różne 

wyroby użytkowe.

Rarytasem była porcelana, zegary, broń i drobne przedmioty prezentowane przez kol. Andrzeja Krzywkowskiego. 

Z ciekawością zapoznawano się z historią rzeszowskiego łowiectwa, udokumentowaną na fotografiach i starych 

dokumentach oraz w pamiętnikach i monografiach kolegów Ferdynanda Ungeheuera i Aleksandra Karpa. Interesujące 

materiały pt. „Wszystko o psie” przedstawił kol. Janusz Możdżan, a grafikę W. Korsaka i stare książki prezentował Zbigniew 

Knotz. Wśród trofeów myśliwskich zachwycały złotomedalowe parostki kozłów i rosochy łosi, kolekcja myłkusów  

Henryka Fiołka oraz wieńce jeleni karpackich o oręża dzików prezentowane przez myśliwych Rzeszowszczyzny.

W godzinach popołudniowych organizatorzy podziękowali wystawcom i gościom za uczestnictwo w imprezie. 

Podczas otwarcia zawodów strzeleckich. Od lewej w pierwszym rzędzie: NN, M. Lendzioszek, J. Mikołajczyk, 
K. Mielnikiewicz, M. Krupiński, NN, I. Bloch.



Uczestnicy dziękowali za „ciepło” spotkania i jego odmienność. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i odznaki 

Rzeszowskiego Oddziału Klubu.

Dobry nastrój stwarzało także urokliwe, śródleśne otoczenie, mieniące się kolorami jesieni oraz przepiękna, słoneczna 

pogoda.

Po zakończeniu imprezy zmęczeni lecz szczęśliwi organizatorzy: Janusz Możdżan – starszy oddziału, Romuald 

Boćkowski, koledzy Ferdynand Ungeheuer, Zbigniew Knotz oraz Zdzisław Ziobrowski  uwierzyli, że po pierwszym 

rzeszowskim spotkaniu myśliwych-kolekcjonerów mogą być i następne.

Regionalne spotkanie klubowe, połączone z wystawą i giełdą zaktywizowało wielu członków naszego Oddziału, 

pozwoliło zaprezentować – często po raz pierwszy publicznie – zgromadzone zbiory, stworzyło okazję do nawiązania 

wielu serdecznych przyjaźni. Udowodniło także po raz kolejny, w sensie dosłownym, na zasadzie kontrastu że łowiectwo 

to nie tylko strzelanie, lecz przede wszystkim tradycja, obyczaje, kultura będące istotnym elementem naszej kultury 

narodowej.  

Od lewej : NN, K. Mielnikiewicz, Z. Ziobrowski, M. Lendzioszek, A. Jędrysiak, Z. Korzekwa, J. Mikołajczyk,
 M. Rogoziński



Na stoisku z wypalankami Zdzisława Mazika. A. Jędrysiak, Z. Korzekwa, K. Mielnikiewicz, Z. Mazik, K. Piekarski
Po prawej Zbigniew Knotz z grafikami Włodzimierza Korsaka.

Janusz możdżan i Zdzisław 
Ziobrowski wręczają K. Miel-
nikiewiczowi odznakę oddziału 
rzeszowskiego z numerem 1.

Zbigniew Krych i Zdzisław Ziobrowski



II KRESOWY FESTIWAL ŁOWIECKI LEŻAJSK 2001 

II Kresowy Festiwal Łowiecki w Leżajsku odbył się 13-15 października 2001 r. Przybyli do 
Leżajska członkowie KKiKŁ PZŁ z 8 oddziałów klubu z prezesem Mateuszem Krupińskim. W Domu 
Kultury kolekcjonerzy wystawili swe bogate zbiory. Kazimierz Piekarski i Stanisław Skrzypiński 
prezentowali własne malarstwo, Iza i Wojciech Czubryńscy srebro i biżuterię myśliwską, Andrzej 
Lipka promował Centrum Myśliwskie w Gniewie, Zdzisław Korzekwa i Tomek Cichy zbiory 
falerystyczne, Marek Stańczykowski zadziwił zwiedzających kolekcją szkła i porcelany, a  Anna 
i Zbigniew Korzeniowscy oraz Przemysłw Słupiński oferowali własne wyroby artystyczne.

Atmosfera była niezwykła, emanował nastrój pogodnego, dobrodusznego humoru a zarazem 
dostojeństwa. Senator dr Ireneusz Michaś, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ powiedział, 
że Leżajsk stał się polską mekką muzyki i kultury łowieckiej. Festiwalowi towarzyszyła msza św. 
w Bazylice Ojców Bernardynów, przemarsz myśliwych w pełnej gali przez miasto, biesiada 
myśliwska, a w niedzielę polowanie z pokotem w Julinie Potockich.

Po lewej od góry. 
- Msza w Klasztorze Ojców Bernardynów.
- Formowanie parady myśliwskiej.
- K. Mielnikiwwicz i S. Przeździecki przed pałacem my-
śliwskim Potockich w Julinie.
Po prawej: 
S. Przeździecki, Krzysztof Mielnikiewicz i Wiesław Milik  
przy grobie cadyka Elimelecha w Leżajsku.



 

SPOTKANIE KOLEKCJONERSKIE W CIECHOCINKU
3 czerwca 2001 r.

Walne Zebranie członków KKiKŁ w Ciechocinku. Uczestnicy zebrania brali udział w Międzynarodowym 
Festiwalu Muzyki Myśliwskiej, połączonym z VI ogólnopolskim Konkursem Sygnalistów Myśliwskich 
„O róg Wojskiego”. Odbyła się niewielka giełda klubowa – 5 oferentów. Wręczono subskrybentom medal 
pamiątkowy autorstwa Mateusza Krupińskiego, wydany z okazji zbliżającej się rocznicy trzydziestolecia 
śmierci Włodzimierza Korsaka.

Walne zebranie. Przemawia Marian Lendzioszek

W parku zdrojowym. Od lewej: Antoni Papież, Roman Badowski, Marek Burkiewicz, Sławomir Przeździecki, Leszek 
Semaniuk, Krzysztof Mielnikiewicz, Marian Lendzioszek, Marek Filipczyk.



TRZYDZIESTOLECIE KLUBU. 
GNIEW 11-13.07.2002 r.

Mateusz Krupiński, Krzysztof Mielnikiewicz, Bogusław 
Bauer (w czapie), Gustaw Ćwikła w w głębi.

K. Mielnikiewicz z Leszkiem Semaniukiem

11 – 13 lipca 2002 r. Jubileuszowe obchody trzydziestolecia KKiKŁ na zamku w Gniewie. W programie uroczystości 

przewidziano mszę św. hubertowską celebrowaną przez kapelana Gracjana Nagierskiego, wystawy: „Pasje życia” 

Bohdana Jasiewicza i kolekcjonerską pokazującą dorobek członków klubu, zorganizowaną pod kierunkiem Gustawa 

Ćwikły. W otwarciu obchodów jubileuszowych uczestniczyli Ireneusz Michaś - prezes NRŁ, Jan Zarębski - marszałek 

województwa pomorskiego, Stanisław Kochanowski – wicewojewoda pomorski, Marek Gorski – prezes ORŁ w Gdańsku 

oraz przedstawiciele LP, samorządów miejskich i gminnych. Klub wydał medal jubileuszowy autorstwa Mateusza 

Krupińskiego i oznakę wykonaną przez Zbigniewa Korzeniowskiego.

Otwarcie imprezy: Od lewej m.in.: K. Mielnikiewicz, Państwo Michasiowie, Piotr Ławrynowicz, Andrzej Lipka.



Otwarcie wystawy kolekcjonerskiej:
Od lewej: Marian Lendzioszek, Alfred Hałasa, Sławomir Przeździecki, Krzysztof Mielnikiewicz

Giełda klubowa: Gustaw Ćwikła, K. Mielnikiewicz, S. Przeździecki, B. Bauer, L. Semaniuk, W. Sikorski, W. Raków.



TRZYDZIESTOPIĘCIOLECIE KLUBU. 
CIECHOCINEK- WŁOCŁAWEK  1-3.06.2007 r.

Ciechocinek, Włocławek. Program trzydniowego pobytu delegatów i osób towarzyszących 
obejmował: I Krajowy Zjazd Delegatów, giełdę kolekcjonerską, mszę hubertowską, w trakcie 
której poświęcono sztandar klubowy, zwiedzanie galerii myśliwskiej Romana Gawłowskiego, 
wręczenie odznaczeń członkom klubu, konferencję kolekcjonerską z wykładem Konrada 
Oleszczuka, biesiadę myśliwską.

Centralną częścią uroczystości jubileuszowych była msza św. celebrowana przez ks. kanonika Leszka 
Malinowskiego i ks. Józefa Miłka kapelana WKL nr 248 „Sokół” w Bydgoszczy Mszę uświetnili 
zaproszeni goście: Jan Suchorończak wiceprezes NRŁ, Alfred Hałasa i Witold Sikorski członkowie 
honorowi PZŁ (członkowie klubu), Włodzimierz Bartoszek członek NRŁ, Halina Krajewska prezes 
ORŁ i Grzegorz Wiśniewski - łowczy okręgowy z Włocławka. 
Myśliwskiego charakteru mszy nadawały poczty sztandarowe organizacji z Włocławka: Okręgowej 
Rady Łowieckiej, Koła Łowieckiego Nr 135 “Łoś”, Koła Łowieckiego Nr 107 Kujawskie Towarzystwo 
Racjonalnego Łowiectwa oraz Koła Łowieckiego Nr 1 “Łoś” w Aleksandrowie Kujawskim. Muzyka 
płynąca z rogów myśliwskich, w wykonaniu Krzysztofa Kadleca oraz Zespołu Muzyki Myśliwskiej 
im. Mariana Kamińskiego z Płocka pod kierunkiem Andrzeja Sumlińskiego uświetniła uroczystość.

Księży i gości, członków klubu i uczestników mszy świętej przywitał serdecznie gospodarz okręgu 
włocławskiego Grzegorz Wiśniewski, a Jan Suchorończak w imieniu władz Polskiego Związku 
Łowieckiego odczytał akt nadania sztandaru, w którym nadmienił, że 35 letni okres działalności 
klubu stanowił centrum pielęgnowania historycznych wartości kultury materialnej i duchowej 
łowiectwa w Polsce. Wszyscy członkowie klubu, którzy zawsze wykonywali swoje obowiązki 
z pełnym zaangażowaniem oraz z godnością i honorem, w pełni zasługują na to wyróżnienie. 

Ks. L. Malinowski odczytał akt poś-
wiecenia sztandaru, w którym wyraził 
życzenie, aby był on symbolem jedności 
Polskiego Związku Łowieckiego oraz 
wiódł klub do nowych osiągnięć w 
dziedzinie kultywowania i upow-
szechniania kultury łowieckiej.

Kolejna część uroczystości odbyła 
się w Galerii Myśliwskiej Oddziału 
Włocławskiego KKiKŁ w Nowej Wsi 
pod Włocławkiem. W galerii znalazły 
się preparaty zwierzyny naszych la-
sów, pól, bagien i wód, kopie broni 
myśliwskiej, księgozbiór łowiecki, 
przedmioty użytkowe i meble z poroży, 
oraz eksponaty związane z kultem Św. 
Huberta. 

Sztandar święcą ks. L. Malinowski i J. Milik



Po powitaniu gości przez 
Grzegorza Wiśniewskiego nas-
tąpiło wręczenie odznaczeń. 
Duże brawa otrzymała Izabela 
Malec odbierając z rąk Jana 
Suchorończaka, Alfreda Ha-
łasy i Alfreda Wieczorka wice-
przewodniczącego Kapituły 
Łowieckiej Odznakę za Zasługi 
dla Łowiectwa. od wielu lat w 
Warszawie galerii myśliwskiej 
„Elite”.
„Złomami” odznaczeni zostali 
Krzysztof Mielnikiewicz 
członek NRŁ, wiceprezes 
ORŁ w Ostrołęce oraz Marian 
Lendzioszek prezes Klubu 
Kolekcjonera i Kultury 
Łowieckiej, przewodniczący 
Komisji Kultury ORŁ w 
Toruniu, sędzia Głównego Sądu 
Łowieckiego.

Złoty Medal Zasługi 
Łowieckiej przypadł Markowi 
Stańczykowskiemu skarbnikowi 
klubu.

Po wykładzie kolekcjo-
nerskim wygłoszonym przez 
Konrada Oleszczuka miał 
miejsce piknik myśliwski na 
pobliskim lotnisku. Spotkanie 
jubileuszowe zakończył 
I Krajowy Zjazd KKiKŁ PZŁ.

Impreza w opinii gości 
i kolegów klubowych była 
bardzo udana, za co należą 
się słowa uznania Marianowi 
Lendzioszkowi, na barkach 
którego spoczywała niemalże 
cała organizacja imprezy.

Po 35 latach działalności, na 
podstawie ocen funkcjonowania 
klubu dokonywanych przez 
władze łowieckie wszystkich 

G. Wiśniewski, J. Suchorończak, M. Lendzioszek, K. Mielnikiewicz 

Liturgię czyta i gwóźdź wbija K. Mielnikiewicz



szczebli możemy śmiało powiedzieć, 
że klub wpisał się w związkowy 
scenariusz budowania prawidłowego 
łowiectwa, zapoczątkowanego 
w okresie międzywojennym.

Zjazd otwiera Marian Lendzioszek.



Odznaczeni „Złomem” Krzysztof Mielnikiewicz i Marian Lendzioszek.

ARKADY BRZEZICKI NESTOR POLSKIEGO ŁOWIECTWA 
NA II KRAJOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW KLUBU

W programie Krajowego Zjazdu Delegatów KKiKŁ, który odbył się w Warszawie 31 maja 2008 r. 
przewidziano spotkanie z nestorem polskiego łowiectwa Arkadym Brzezickim.

Niezwykłość tego wydarzenia w dziejach PZŁ polegała na tym, że stuletni myśliwy, wieloletni redaktor 
i członek kolegium redakcyjnego „Łowca Polskiego”, autor setek wspaniałych materiałów publicystycznych, 
esejów, reportaży, sprawozdań itp. mógł spotkać się z najbardziej aktywną grupą krajowych kolekcjonerów 
i działaczy kultury.

Inicjatorami spotkania była grupka warszawskich delegatów, słusznie zakładająca, że będzie to niezwykłe 
wydarzenie w historii naszej organizacji i klubu. Szczęśliwy, jak zawsze dziarski, elokwentny Arkady 
podziękował zebranym za zaproszenie na spotkanie i podkreślił znaczenie działalności klubu dla ratowania 
oraz podtrzymania dziedzictwa kulturowego związanego z łowiectwem i przez nie inspirowanego.

Wspominał o swoich przyjaciołach-myśliwych, którzy dzięki pasji kolekcjonerskiej zapisali się 
złotymi zgłoskami, nie tylko w historii PZŁ, ale całego narodu. Jako przykład podał dorobek i dokonania 
wieloletniego przyjaciela, obecnego na sali obrad Witolda Sikorskiego.

Arkady Brzezicki z Alfredem Hałasą.



Słowa Jubilata nagrodzono brawami!
Delegacja gorzowskiego oddziału KKiKŁ przekazała Arkademu gorące słowa podziękowania i gratulacje 
za jego niezwykłe dokonania, wręczyła upominki w imieniu własnym oraz Leszka Walocha - Burmistrza 
Dobiegniewa, Ireny Zmaszczyńskiej - dyrektor Muzeum Woldenberczyków, a także przyjaciół Heleny i 
Krzysztofa Niedziałkowskich. (Kultura Łowiwecka nr 50, tekst Bohdan Jasiewicz.)

Stanisław Koleśnik przekazuje 
Arkademu Brzezickiemu upo-
minki od burmistrza Dobiegnie-
wa. Na drugim planie: M. Prota-
sowicki, Ewa Zdrowowicz-Kulik, 
K. Mielnikiewicz, B. Jasiewicz, 
L. Semaniuk

Krzysztof Mielnikiewicz wręcza 
Arkademu Brzezickiemu książkę 
„Puszczańskie łowy”.
Od prawej: Witold Sikorski, 
Arkady Brzezicki - siedzi, Stani-
sław Koleśnik, Marek Filipczyk, 
Andrzej Arcimowicz.


