
VI KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW KKiKŁ
Warszawa 26 maja 2012 r.

26 maja w siedzibie ZG PZŁ w Warszawie, w roku jubileuszu czterdziestolecia Klubu 
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów. Na zjeździe 
wybrano nowy zarząd, stwarzając warunki do zmiany stylu zarządzania i lepszej komunikacji 
wewnątrzklubowej. 

Zjazd poprzedziła szeroka 
dyskusja internetowa, w której 
przedstawiciele większości 
oddziałów wyrazili potrzebę 
zmian stylu zarządzania 
klubem oraz doprowadzenia 
do organizacji jubileuszu 
czterdziestolecia. Dyskusja 
w sieci ukierunkowała 
zarazem tematykę dyskusji 
zjazdowej.

W jego skład weszli: 
Marek Stańczykowski 
– prezes, Marek Filipczyk 
i Stanisław Koleśnik 
– wiceprezesi, Marek Zuski 
– skarbnik i Marek Libera 
– sekretarz. redaktorem 
naczelnym Kultury 
Łowieckiej pozostał Krzysztof 
Mielnikiewicz.

U góry: Przemawia Roman Ba-
dowski. Obok siedzą: S. Kole-
śnik, Z. Zimny, J. Mikołajczyk, 
K. J. Szpetkowski.

Grażyna Kret z J. Banasiem, 
S. Sochackim, Z. Ziobrowskim 
wręczaja K. Mielnikiewiczowi   
kordelas oddziału rzeszowskie-
go klubu wraz z aktem nadania 
członkostwa honorowego oddzia-
łu rzeszowskiego.

Krzysztof Mielnikiewicz z Igna-
cym Stawickim.



Podczas zjazdu do miłych akcentów należało: wręczenie (przed rozpoczęciem obrad) przez delegatów 
okręgu rzeszowskiego: Grażynę Kret, Jana Banasia, Stefana Sochackiego i Zdzisława Ziobrowskiego 
kordelasa z certyfikatem członkostwa honorowego oddziału rzeszowskiego Krzysztofowi Mielnikiewiczowi.

Zjazd nadał członkostwo honorowe Janowi Bieńkowskiemu, Zygmuntowi Łabędzkiemu i Krzysztofowi 
Mielnikiewiczowi. Spokojna, miła i rzeczowa atmosfera zjazdu prognozuje pomyślność w działalności 
KKiKŁ PZŁ na następne lata. Ustalono, że jubileusz klubu odbędzie się w Kwidzynie, na zaproszenie 
Andrzeja Mularczyka.



JUBILEUSZ W KWIDZYNIE
17-19 maja 2013 r.

Oficjalne otwarcie jubileuszu
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza św. celebrowana w średniowiecznej katedrze zamkowej przez 

ks. Marka Kubeckiego, którego homilia nacechowana była sympatią do myśliwych i troską o polską przyrodę. 
Podkreślił, że sympatia ta i troska idą pod rękę, bowiem w działalność łowiecką na pierwszym miejscu, 
wpisane jest dobro przyrody. Ks. Marek Kubecki podziękował za dary ołtarza i życzył kolekcjonerom wielu 
radości z uprawianego hobby.

W sali wystawowej zamku kwidzyńskiego, wzniesionego w I poł. XIV w. Marek Stańczykowski prezes 
KKiKŁ PZŁ podziękował gościom za przyjęcie patronatu i zaproszenia do udziału w uroczystości. Powitał 
Józefa Hryniewicza i Wieńczysława Tylkowskiego – prezesa ORŁ i Łowczego Okręgowego w Elblągu 
reprezentujących dr. Lecha Blocha, przedstawicieli samorządów powiatowego i miejskiego Jerzego Śniega 
i Piotra Halagierę, dyrekcję muzeum zamkowego w Malborku i w Kwidzynie dr. Mariusza Hohlajtnera 
i Beatę Stawarską oraz prof. Edwarda Towpika, ks. Marka Kubeckiego, Annę i Zdzisława Makarewiczów 
z Uzarzewa, przedstawicieli mediów i działaczy łowieckich, Alfreda Hałasę – członka honorowego PZŁ, 
Andrzeja Mularczyka – kwidzyńskiego organizatora imprezy oraz kolekcjonerów klubowych i miejscowych 
działaczy łowieckich Leszka Parusa i Andrzeja Czaplińskiego. Lampka szampana oraz krótka prelekcja 
multimedialna pt. „Zarys historii KKiKŁ PZŁ”, wygłoszona przez Krzysztofa Mielnikiewicza, wprowadziła 
zebranych w klimat kolekcjonerstwa i wystawiennictwa łowieckiego.

Otwarcie imprezy. od lewej: A. Mularczyk - współorganizator uroczystości, W. Tylkowski - łowczy okręgowy,  M. 
Stańczykowski - prezes klubu, B. Kowalcze - współautor wystawy, J. Hryniewicz (przemawia) - członek NRŁ, W. Ka-
musiński, NN, R. Rachut, Z. Makarewicz, Anna Makarewicz, 

Kolekcjonerstwo - nasza pasja
 O bogatej ekspozycji, określonej tak przez dyrektora muzeum zamkowego w Malborku dr. hab. Mariusza 

Hohlajtnera, opowiedział jej twórca i właściciel większości eksponatów Bohdan Kowalcze, podkreślając że 
celem wystawy, goszczącej w murach zamkowych przez trzy miesiące, jest ukazanie głównie niemyśliwym 
i młodzieży szkolnej, kulturotwórczej roli łowiectwa. 

Wystawę zwiedza się w komfortowych warunkach, przedmioty wyeksponowane w estetycznych 
przeszklonych gablotach są doskonale widoczne, a duża przestrzeń daje poczucie spokoju i umożliwia 
kontemplację dzieł sztuki. 

Bogdan Kowalcze - autor scenariusza i aranżacji wystawy - podziękował kolegom klubowym za pomoc 



i udostępnienie eksponatów, szczególnie wyróżnił Marka P. Krzemienia, współtwórcę scenariusza i redaktora 
katalogu wystawy, w którym zamieszczono kilkaset barwnych fotografii eksponatów wystawowych, w tym 
licznych cymeliów łowieckich oraz wykaz 1654 przedmiotów zgromadzonych na wystawie. 

Marek Stańczykowski wręczył upominki i dyplomy uznania: Romanowi Badowskiemu, Bogusławowi 
Bauerowi, Andrzejowi Głowackiemu, Krzysztofowi Kadlecowi, Markowi P. Krzemieniowi, Krzysztofowi 
Mielnikiewiczowi, Andrzejowi Mularczykowi, Witoldowi Sikorskiemu. Leszkowi Szewczykowi, Ryszardowi 
Wagnerowi, Krzysztofowi Wnęczakowi. Dyplomy uznania otrzymali także najaktywniejsi działacze klubowi. 
Władysław Kamusiński w imieniu oddziału galicyjskiego KKiKŁ, obdarował autorów wystawy tortem 
ozdobionym oznaką klubową.

Z okazji jubileuszu klub wydał medal okolicznościowy, oznakę, znaczek personalizowany, dwie karty 
pocztowe i datownik okolicznościowy oraz katalog wystawy. Były też wydania prywatne nawiązujące do 
jubileuszu. Bogdan Kowalcze upamiętnił wystawę oznaką okolicznościową, Krzysztof Mielnikiewicz złożył 
klubowi życzenia na niskonakładowym znaczku personalizowanym, a Ignacy Stawicki w imieniu oddziału 
kociewskiego klubu opracował i wydał jednodniówkę zatytułowaną „Najstarsze ślady kultu św. Huberta na 
ziemi Diecezji Chełmińskiej i jej spadkobierczyni Diecezji Pelplińskiej od XIII wieku do dnia dzisiejszego.”

Marek P. Krzemień z Bogdanem Kowalcze - orga-
nizatorzy wystawy

Pamiątki jubileuszu



VII Krajowy Zjazd Delegatów
Zjazd rozpoczęły dwie ciekawe prezentacje, przybliżające gościom i delegatom historię kociewskiego 

i powiślańskiego łowiectwa. Ignacy Stawicki omówił „Kult św. Huberta w na ziemiach Diecezji Chełmińskiej 
i Pelplińskiej, datowany od XIII wieku”, a Leszek Parus „Łowiectwo na Powiślu. Mateusz Cygański i Tomasz 
Bielawski”.

Poza odczytaniem listów gratulacyjnych od Witolda Sikorskiego, Zdzisława Ziobrowskiego i Macieja 
Strawy oraz statutowymi punktami porządku obrad zjazdu, miały miejsce historyczne dla klubu wydarzenia. 
Ustanowiono Medal „Za Zasługi dla KKiKŁ PZŁ”. 

Z mocy uchwały przyznano go „Kulturze Łowieckiej” - biuletynowi klubowemu oraz członkom honorowym 
klubu: Witoldowi Sikorskiemu, Kazimierzowi Piekarskiemu, Krzysztofowi 
Mielnkiewiczowi, Leszkowi Semaniukowi, Alfredowi Hałasie, Zdzisławowi 
Ziobrowskiemu, Andrzejowi Łepkowskiemu, Marianowi Lendzioszkowi, 
Markowi P. Krzemieniowi, Janowi Bieńkowskiemu, Zygmuntowi Łabędzkiemu, 
oraz nowo mianowanym członkom honorowym klubu: Konradowi 
Oleszczukowi, Andrzejowi Lipce i Markowi Markowskiemu. Zjazd wybrał 
kapitułę medalu w składzie: Alfred Hałasa – przewodniczący, Antoni Papież 
– wiceprzewodniczący, Leszek Semaniuk - sekretarz oraz Waldemar Smolski, 
Leszek Szewczyk i Jerzy Mikołajczyk– członkowie.

Wyrazy uznania klubowi złożyła Kapituła Orderu Złotego Jelenia, przyznając 
mu prestiżowy medal „Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti” („Polskiej 
Kulturze Łowieckiej Dobrze Zasłużony”), nadawany przez Zakon Kawalerów 
Złotego Jelenia. Medal wręczyli: Marek P. Krzemień, Alfred Hałasa i Antoni 
Papież.

Pamiątki jubileuszu

K. Mielnikiewicz odbiera „Medal Za Zasługi dla KKiKŁ” oraz dyplom potwierdzający członkostwo honorowe klubu.



Członkowie klubu przyjęli sprawozdania 
zarządu i komisji rewizyjnej, udzielili 
absolutorium członkom zarządu, przyjęli 
budżet na rok następny, zaakceptowali 
większość wniosków zgłoszonych przez 
oddziały o nadanie odznaczeń łowieckich 
i zobowiązali zarząd do ich przedłożenia 
ZG PZŁ, uchwalili regulamin medalu 
„Za Zasługi dla Klubu Kolekcjonera 
i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku 
Łowieckiego”, zaakceptowali wzór kolej-
nej oznaki jubileuszowej klubu oraz 
zobowiązali zarząd do wykupienia matryc 
medalu i oznaki klubowej.

Każdy dzień, pełen kolekcjonerskich 
wrażeń, podsumowywano na tradycyjnych 
biesiadach myśliwskich, uświetnionych 
muzyką myśliwską i potrawami z dzi-
czyzny.

Medal „Poloniae Culturae Venationis Bene Merenti”  dla KKiKŁ wrę-
czają Markowi Stańczykowskiemu - prezesowi klubu Alfred Hałasa, 
M.P. Krzemień, A. Papież.

Przed kwidzyńską katedrą.

Członkowie honorowi KKiKŁ: Marek P. Krzemień, Alfred Hałasa, 
Krzysztof Mielnikiewicz, Leszek Semaniuk



Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ 
oraz kwartalnik „Kultura Łowiecka” odznaczone 

wysokimi odznaczeniami łowieckimi
Jachranka 30.08.2013 r.

Pod hasłem „Polska kultura łowiecka na tle Europy” od 30 sierpnia do 1 września 2013 roku odbył 
się w Jachrance III Międzynarodowy Kongres Kultury Łowieckiej. Było to druga, z czterech planowanych, 
centralna impreza upamiętniająca jubileusz 90. lecia Polskiego Związku Łowieckiego. 

W inauguracyjnej sesji kongresowej uczestniczyło ponad 350 uczestników, a wśród nich wielu 
znamienitych gości: parlamentarzystów, polityków, członków rządu, przedstawicieli międzynarodowego 
świata kultury i nauki.

Andrzej Gdula – prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, otwierając kongres w imieniu organizatorów 
Polskiego Związku Łowieckiego i Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, wyraził przekonanie, 
że wydarzenia kongresowe ukażą bogactwo kultury łowieckiej w Polsce i w Europie. Nadmienił, że zabytki 
architektury, dzieła sztuki, pamiątki piśmiennictwa, zwyczaje łowieckie, są ważnymi i nieusuwalnymi 
elementami polskiej przeszłości i kultury narodowej.

Kongresowi towarzyszyły koncerty muzyki myśliwskiej i wystawy łowieckie. Podziw wzbudziły występy 
Centralnego Zespołu Muzyki Myśliwskiej pod batutą M. Leśniczaka, zespołu francuskiej muzyki myśliwskiej 
Trampes de Pologne pod kierunkiem Henryka Mąki, czeskiego zespołu muzyki dworskiej i myśliwskiej 
„Loveckego Trio” z Pragi Petera Vacka oraz zespołu sygnalistów myśliwskich Akteon.

Kongres dla KKiKŁ był niezwykle ważnym wydarzeniem. Podczas obrad, w obecności przedstawicieli 
świata nauki, kultury i polityki, biuletyn „Kultura Łowiecka”, klub oraz wymienieni wcześniej jego członkowie 
odznaczeni zostali najwyższymi odznaczeniami łowieckimi.

„Medal św. Huberta” otrzymali: Maciej Kaliski, Włodzimierz Jurkowski, Marek Plewa, Jan J. Jóźwiak, 
Sławomir Jaroszewicz, Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ, „Kultura Łowiecka” kwartalnik KKiKŁ 
PZŁ. 

Tematyka kongresu, była zbieżna z zainteresowaniami kolekcjonerskimi członków klubu, W Jachrance 
udało się ze zdjęć naliczyć ich 27: Izabela Malec, Wiktor Chabowski, Kazimierz Ducki, Marek Filipczyk, 
Andrzej Głowacki, Wacław Gosztyła, Tomasz Grzesiak, Arkadiusz Hnyluch, Krzysztof Kadlec, Stanisław 
Koleśnik, Antoni Kopel, Zdzisław Korzekwa, Bogdan Kowalcze, Marek P. Krzemień, Marek Libera, 
Janusz Marjański, Krzysztof Mielnikiewicz, Jerzy Moniewski, Antoni Papież, Remigiusz Sobejko, Marek 
Stańczykowski, Mieczysław Struzik, Leszek Szewczyk, Krzysztof J. Szpetkowski, Wiktor Szukalski, Józef 
Wyganowski, Zdzisław Ziobrowski i Marian Lendzioszek, któremu w gronie klubowym wręczono przyznany 
w Kwidzynie „Medal za Zasługi dla KKIKŁ PZŁ” .



Krzysztof Mielnikiewicz odbiera „Medal Św. Huberta” dla „Kultury Łowieckiej”. Po prawej Marek Filipczyk odbiera 
„Medal Św. Huberta” dla Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej. Medale wręcza Andrzej Gdula - prezes NRŁ.

M.P.Krzemień, A. Kopel, S. Koleśnik, B. Kowalcze, K. Miel-
nikiewicz, M. Filipczyk, L. Szewczyk, Z. Korzekwa, Izabela 
Malec, M. Lendzioszek, A. Papież, M. Stańczykowski, M. 
Libera, W. Chabowski, J. Marjański, R. Sobejko.

Dyplom potwierdzajacy nadanie „Kulturze Łowieckiej” 
„Medalu Świętego Huberta.”



KOLEKCJONERZY W UZARZEWIE
21 września 2013 roku w Muzeum Przyrodniczo-Łowieckim w Uzarzewie otwarto ogólnopolską 

wystawę pt.: „Kolekcjonerstwo łowieckie”, którą zorganizowano w ramach imprez towarzyszących 90-
leciu Polskiego Związku Łowieckiego. Organizatorzy wystawy to: Komisja Kultury Łowieckiej i Zarząd 
Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu, Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie 
oraz Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ. 

Uroczystego powitania gości, przy dźwiękach muzyki myśliwskiej, 
dokonali: dr Jan Maćkowiak - dyrektor Muzeum Narodowego 
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie 
z przewodniczącym komitetu organizacyjnego wystawy prof. 
Dariuszem J. Gwiazdowiczem - przewodniczącym Komisji Kultury 
Łowieckiej przy ORŁ w Poznaniu w asyście mgr Anny Makarewicz 
- kierownika Muzeum Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie oraz 
Zdzisława Makarewicza - kustosza muzeum.

Na uroczystość przybyli między innymi: prof. Lesław Łabudzki 
- członek Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ - prezes Okręgowej Rady 
Łowieckiej w Poznaniu, zarazem przewodniczący Rady Muzeum 
Przyrodniczo-Łowieckiego w Uzarzewie, Leopold Bartkowski - 
członek NRŁ, prof. Tomasz Motyl - członek rady Narodowego Centrum 
Nauki w Warszawie, kierownik Katedry Nauk Fizjologicznych, 
prodziekan ds. nauki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW 
w Warszawie, przewodniczący Komisji Biologii i Hodowli Zwierząt 
Łownych przy Okręgowej Radzie PZŁ w Warszawie.  W uroczystości 
wzięli udział wystawcy kolekcji, członkowie Okręgowych Rad 
Łowieckich i Zarządów Okręgowych PZŁ Wielkopolskiej Organizacji 
Łowieckiej oraz myśliwi z rodzinami.

Podczas otwarcia Anna Makarewicz, prof. Lesław Łabudzki, prof. Dariusz Gwiazdowicz oraz Zdzisław 
Makarewicz w dowód uznania i wdzięczności za udostępnienie zbiorów, wręczyli kolekcjonerom dyplomy i 
medale okolicznościowe upamiętniające wystawę i jubileusz PZŁ. Eksponaty udąstępnili:B. bauer, P. Cebernik, 
A. Głowacki, T. Grzesiak, D. Gwiazdowicz, M. Idczak, K. Kadlec, J. Kupka, B. Michalak, K. Mielnikiewicz, 
T. Motyl, J. Pszczółka, L. Szewczyk. Tekst na podstawie artykułu Stefana Federa zamieszczonego w 70 
numerze „Kultury Łowieckiej” Fot.: Jerzy Kubis.

Katalog wystwy.

Otwarcie wystawy. Od lewej: A. Makarewicz, J. Maćkowiak, L. Łabudzki, 
D. Gwiazdowicz, Z. Makarewicz.



VIII  KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW KKiKŁ
Warszawa 7 czerwca 2014 r.

Początek zjazdu został zdominowany uroczystymi i grzecznościowymi punktami programu: wręczeniem 
aktów powołania nowych oddziałów, dokumentów potwierdzających nadanie członkostwa honorowego 
członkom klubu, odznaczeń związkowych i klubowych oraz dyplomów i plakiet okolicznościowych 
przyznanych przez redakcję „Kultury Łowieckiej” z okazji dwudziestolecia pisma.

Ważnym momentem zjazdu był akcent związany z dwudziestoleciem wydawania biuletynu Kultura 
Łowiecka. Redaktor naczelny Krzysztof Mielnikiewicz w kilku zdaniach przypomniał genezę powstania 
pisma, a następnie wręczył dyplomy i jubileuszowe numerowane plakiety, z załączonym certyfikatem, 
zaprojektowane i wykonane w nakładzie 200 egz. przez członka klubu Sławomira Studzińskiego. Członkowie 
redakcji Krzysztof Mielnikiewicz i Andrzej Głowacki, jej obecni i byli zasłużeni współpracownicy: Witold 
Sikorski, Grażyna Kret, Krzysztof Kadlec, Konrad Oleszczuk, Bohdan Jasiewicz, Krzysztof Szpetkowski, 
otrzymali dyplomy i plakiety ze złoceniami, a dyplomy: Wojciech Boczkowski, Bogusław Bauer, Andrzej 
Dobiech, Bogdan Kowalcze, Leszek Krawczyk, Marek P. Krzemień, Marek Libera, Kazimierz Piekarski, 
Aniela i Sławomir Studzińscy, Leszek Szewczyk, Józef Wyganowski i Zdzisław Ziobrowski.

Plakiety i dyplomy zostaną wręczone także członkom władz związkowych i instytucjom, które wspierają 
finansowo nasz biuletyn lub z nim współpracują: Lechowi Blochowi, Andrzejowi Gduli, Pawłowi Gduli, 
Markowi Rogozińskiemu, Bibliotece PZŁ, MŁiJ w Warszawie, Zakonowi Kawalerów Orderu Złotego 
Jelenia.

Wyróznieni współpracownicy „Kultury Łowieckiej” obecni na zebraniu: 
L. Szewczyk, A. Głowavki, Z. Ziobrowski, B. jasiewicz, G. Kret, K. Oleszczuk, 
K. Mielnikiewicz, B. Libera, B. Kowalcze, J. Wyganowski, M.P. Krzemień, 
M. Stańczykowski, S. Studziński.

W uznaniu „dorobku i zasług dla polskiej kultury łowieckiej” Kapituła 
Zakonu Orderu Złotego Jelenia przyznała naszemu kwartalnikowi 
prestiżowy, z numerem 20, medal Poloniae Culturae Venationis Bene 
Merenti (Polskiej Kulturze Łowieckiej Dobrze Zasłużony), który red. 
Krzysztofowi Mielnikiewiczowi wręczyli: Alfred Hałasa, Marek Piotr 
Krzemień i Antoni Papież. 

Kwartalnik klubowy otrzymał też gratulacje, podziękowania 
i upominki od oddziałów i kolekcjonerów. Grażyna Kret złożyła list 
gratulacyjny od oddziału rzeszowskiego, a Alfred Hałasa obdarował 
Krzysztofa Mielnikiewicza albumem „Elżbieta Hałasa malarstwo”.



Konrad Oleszczuk i Marek Markowski odebra-
li dyplomy członkostwa honorowego KKiKŁ.

Kawalerowie orderu Złotego Jelenia Marek P. Krzemień, Alfred 
Hałasa i Antoni Papież wręczyli „Kulturze Łowieckiej” na ręce jej 
redaktora naczelnego Krzysztofa Mielnikiewicza „Medal Poloniae 
Culturae Venationis Bene Merenti”.

Odznaczenia łowieckie otrzymali: Andrzej 
Mularczyk, Halina Stańczykowska, Igor Bloch, 
Grażyna Kret



KOLEKCJONERZY W LANCKORONIE
Warszawa 12-14 czerwca 2015 r.

Trzydniowy pobyt członków Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej w królewskiej Lanckoronie 
był niezwykle udany. Statutowe zebrania przeplatane atrakcyjnymi spotkaniami towarzyskimi 
i imprezami kulturalnymi sprawiły, że goście Galicyjskiego Oddziału KKiKŁ PZŁ, organizatora 
imprezy, wyjechali w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, z pełnym bagażem wrażeń, 
a niektórzy z rarytasami kolekcjonerskimi nabytymi podczas giełdy klubowej.

Gości powitał Marek P. Krzemień, udzielając głosu wójtowi gminy Tadeuszowi Łopacie, 
który podziękował obecnym za wybór Lanckorony na miejsce zjazdu, życzył pomyślnych obrad, 
przyjemnie spędzonego weekendu, udanych zakupów na giełdzie kolekcjonerskiej oraz zaprosił do 
odwiedzania gościnnej i pięknej Lanckorony.

Hołdując zasadzie łączenia przyjemnego z pożytecznym organizatorzy rozpoczęli zjazd od XI 
Lanckorońskich Spotkań z Kulturą Łowiecką, w ramach których swe umiejętności zaprezentował 
zespół śpiewaczy „Kwiczoły” z Wisły. Na koncert składały się, wykonywane a cappella, piosenki 
myśliwskie oraz wabienie zwierzyny. Największymi brawami nagrodzono pokaz naśladowania 
głosów ptaków śpiewających. 

Zasadniczym punktem wieczoru była prelekcja Krzysztofa Mielnikiewicza pt. „Polowanie na 
znaki pocztowe”. Szerzej na ten temat w dziale „Kongresy, wykłady” .

XI Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką.
Gość wieczoru Krzysztof Mielnikiewicz

IX KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW KKiKŁ PZŁ

Przed południem 13 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie zebrało się 52 delegatów 
(94,5%) reprezentujących 17 oddziałów klubu, aby podsumować mijającą kadencję. 

IX Krajowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów uroczyście rozpoczęli muzycznie: Krzysztof 
Kadlec, Janusz Gocaliński, Piotr Cebernik i Andrzej Jesse, po czym minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych 
kolegów klubowych.

Obrady poprzedził akt wręczenia klubowi „Złomu”. Ceremonii dekoracji sztandaru najwyższym 
odznaczeniem związkowym dokonał Alfred Hałasa – Członek Honorowy PZŁ.

Marek Stańczykowski w imieniu zarządu dziękując za współpracę, nagrodził upominkami lub dyplomami 

Prelecję wygłosza Krzysztof Mielnikiewicz



uznania: Krzysztofa Mielnikiewicza – red. nacz. Kultury Łowieckiej, Marka Filipczyka, Stanisława Koleśnika, 
Marka Zuskiego, Marka Liberę – członków zarządu, Krzysztofa Szpetkowskiego, Józefa Ulfika, Zdzisława 
Zimnego – członków komisji rewizyjnej, Alfreda Hałasę – przewodniczącego kapituły Medalu Za Zasługi dla 
KKiKŁ PZŁ oraz prezesów oddziałów regionalnych klubu, wyróżniając Bogdana Kowalcze za przygotowanie 
spotkania lanckorońskiego.

Kapituła Medalu Za Zasługi dla KKiKŁ PZŁ przyznała i wręczyła to odznaczenie Markowi 
Stańczykowskiemu, Stanisławowi Koleśnikowi, Jerzemu Mikołajczykowi i Tadeuszowi Ryczajowi. Z okazji 
imienin sto lat odśpiewano Antoniemu Papieżowi i Antoniemu Kopelowi. W skład zarządu weszki: Marek 
Stańczykowski – prezes, Bogdan Kowalcze i Leszek Szewczyk – wiceprezesi, Marek Zuski – skarbnik 

i Wacław Gosztyła – sekretarz. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Jerzy Błyszczuk, a członkami 
Roman Badowski i Józef Ulfik. Redagowania strony internetowej podjął Wacław Gosztyła. W związku 
z rezygnacją Krzysztofa Mielnikiewicza z funkcji redaktora naczelnego Kultury Łowieckiej, Alfred Hałasa 
zarekomendował zarządowi powołanie na to stanowisko Janusza Sieka, który redaguje zamojski kwartalnik 
regionalny „Myśliwiec Kresowy”.

MYŚLIWSKA GALICJA WCZORAJ I DZIŚ

Prawdziwą ucztą duchową okazała się wystawa Myśliwska Galicja. Wczoraj i dziś urządzona w Pałacu 
Habsburgów w Żywcu, wg scenariusza i w aranżacji Bogdana Kowalcze i Marka P. Krzemienia pod 
honorowym patronatem Ministra Piotra Żuchowskiego.

Wystawa wpisała się na trwałe do historii zorganizowanego wystawiennictwa łowieckiego południowo 
– wschodnich ziem Polski, którego korzenie sięgają II połowy XIX w. 

Wystawa w Żywcu jest przykładem pasji kolekcjonerskich polskich myśliwych, potwierdzeniem że 

Krzysztof Mielnikiewicz otrzymuje podziękowania i upominki na zakonczenie redagowania kwartalnika „Kultura 
Łowiecka”

Lanckorona. Rodzinne zdjęcie delegatów na zjazd.



kolekcjonerstwo jest niezwykle istotnym elementem współczesnej kultury, źródłem podnoszenia wiedzy, 
czynnikiem kulturotwórczym i, jak twierdzą niektórzy naukowcy, nauką pomocniczą historii.

Ze zbiorów Bogdana Kowalcze zachwycają m.in. unikatowe oznaki najstarszych galicyjskich organizacji 
łowieckich, medale okolicznościowe i nagrodowe wystaw z przełomu XIX i XX w., zestaw niezwykle 
rzadkich falerów i bibelotów z wystawy wiedeńskiej z 1910 r., trudnych do znalezienia w muzeach łowieckich. 
Imponujący zbiór rzeźb zwierzyny typowej dla galicyjskich łowisk (głuszce, jelenie, kozice i i.in.), wizerunków 
myśliwskich patronów, daje wrażenie pobytu w myśliwskiej Arkadii.

Leszek Szewczyk zaimponował pokazem rzadkich, cennych i ciekawych dokumentów założycielskich, 

w tym rękopisów, statutów galicyjskich kół łowieckich, kart myśliwskich i pozwoleń na broń wybitnych 
postaci galicyjskiego łowiectwa, druków ustaw łowieckich z epoki, prasy i literatury, katalogów i prospektów 
wystaw rolniczo – przemysłowych, łowieckich, zbiór kalendarzy i galicyjskiej prasy łowieckiej.

Zbigniew Korzeniowski udostępnił kilkaset pamiątek dokumentujących I Międzynarodową Wystawę 
Łowiecką w Wiedniu w 1910 r. Najliczniejszą kolekcję stanowiły karty pocztowe. Poza nimi zachwycały: 
okolicznościowe medale, oznaki, znaczki reklamowe, plakietki, unikatowe katalogi, exlibrisy, wyroby 
ceramiczne, nuty i inne dokumenty.

Po salach oprowadzał i prezentował zbiory komisarz wystawy Marek P. Krzemień, który z okazji 

Zbiory Zbigniewa Korzeniowskiego, Leszka Szewczyka i Bogdana Kowalcze, dotyczące I Miedzynarodowej Wystawy 
Łowieckiej w Wiedniu w 1910 roku.

Dokumenty dotyczące łowiectwa galicyjskiego. Zbiory L. Szewczyka.



wystawy zaprojektował plakietę, wykonaną przez członka klubu Sławomira Studzińskiego (firma NEST) 
oraz napisał książkę „Myśliwska Galicja”, zawierającą kalendarium galicyjskiego łowiectwa do 1939 r., 
krótką charakterystykę I Międzynarodowej Wystawy Łowieckiej – Wiedeń 1910, sylwetki 15 wybitnych 
postaci galicyjskiego łowiectwa oraz zaprezentował odznaki i oznaki kół okręgów łowieckich: beskidzkiego, 
krakowskiego, krośnieńskiego, nowosądeckiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnowskiego. 425 fotografii 
ciekawych artefaktów inspirowanych przyrodą i łowiectwem zaprezentowanych w książce można było 
oglądać w żywieckim pałacu. Publikację otrzymali wszyscy goście wernisażu.

O wystawie opowiada M. P. Krzemień. Od prawej: R. Preising, L. Semaniuk, K. Mielnikiewicz, R. Sobejko, B. Kowal-
cze, W. Smolski, L. Szewczyk, Z. Korzeniowski, M. Krzemień.

Przed pałacem Habsburgów w Żywcu, gdzie miała miejsce wystawa klubowa.



III GALICYJSKA GIEŁDA KOLEKCJONERSKA

Na zabytkowym rynku z XIX wiecznymi drewnianymi domami, typowymi dla budownictwa zrębowego, 
ze stromymi dachami, z wysuniętymi poddaszami i szerokimi bramami położonymi na planie kwadratu 
o wymiarach 90x110 m – chlubie Lanckorony - odbyła się giełda klubowa z udziałem kolekcjonerów z całej 
Polski. Stylowe stoiska, widok na Babią Górę i piękna pogoda nadały  giełdzie niepowtarzalnego uroku, 
muzyka myśliwska w wykonaniu zespołu „Królewscy” z Niepołomic wyjątkowo nastrajały kolekcjonerów do 
wymiany i zakupów przedmiotów nie tylko współczesnych. Nabywcę znalazły: stara z  XIX w. dubeltówka 
kurkowa z manufaktury w Saint Etienne, rzadkie tablice graficzne do „Nauki łowiectwa” Ignacego 
Bobiatyńskiego, brązowe rzeźby zwierząt z francuskich pracowni Pierre-Julesa Mène (1810–1879) oraz 
polskich Jana A. Biernackiego (1879–1930) i Ludwika Pugeta (1877–1942). Oferowano dawne i współczesne 
książki, znaczki pocztowe, ceramikę, falery, pocztówki i wiele innych kolekcjonerskich rarytasów. 

BIESIADY PO ZACHODZIE SŁOŃCA

Przysłowie „Bez towarzystwa jakoby mięso bez soli zażywać myślistwa” mogłoby stać się mottem 
lanckorońskich biesiad klubowych. Pieczony dzik, bigos, przednie nalewki własnej produkcji wyzwalały 
znakomity nastrój i chęć zabawy. Umuzykalnieni klubowicze z Poznania, wspierani dobrymi głosami z Ząbek 
k. Warszawy, Oleśnicy, Częstochowy nadawali ton imprezie. Echo pieśni myśliwskich i gromkiego śmiechu 
wywoływanego słonymi kawałami niosło się po Babią Górę i sławiło myśliwski stan.

Kolekcjonerzy klubowi: Tadeusz Siemczonek, Antoni Pa-
pież, Roman Tasior, Remigiusz Sobejko, Jan Banaś.

Ryszard Napora z Krzysztofem Mielnikiewiczem



X KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW KKIKŁ PZŁ 
W ZWIERZYŃCU (10-12.06.2016 r.)

Zjazdowi klubowemu towarzyszyło wiele atrakcyjnych imprez kulturalnych, tłem których było łowieckie 
dziedzictwo kulturowe.

Pierwszego dnia uczestnicy spotkania zwiedzili Zamość, a w nim kosciół św. Katarzyny, w którym znaj-
duje się obraz Huberta Edwarda Kopcińskiego „Św. Hubert”. Na Rynku Wielkim wraz z władzmi łowieckimi 
okregu zamojskiego henrykiem Studzińskim i Lucjanem Grabarczukiem zwiedzający wysłuchali z wieży 
ratuszowej hejnałów myśliwskich zagranych na trzy strony świata przez Krzysztofa Kadleca.

Piatkowy wieczór dobiegł końca przy biesiadzie myśliwskiej w ośrodku „Zacisze” w Zwierzyńcu.

ATRAKCYJNY ZAMOŚĆ

Członkowie klubu przed pomnikiem hetmana Jana Zamojskiego.

Obraz św. Huberta z kościoła św. Katarzyny w ZamościuNa zamojskim rynku. L. Semaniuk z autorem strony.

J. Siek, A. Papież, R. Badowski, L. Grabarczuk, H. Stud-
nicki, J. B. Kozyra, K. Mielnikiewicz, M. Stańczykowski



Wystawę poprzedziło powitanie uczestników zjazdu przez dyr. Roztoczańskiego Parku Narodowe-
go Andrzej Tittenbrun oraz prelekcja wygłoszona przez prof. Romana Dziedzica o stanie głuszca 
w Polsce i jego biologii. Wystawę przygotowali członkowie zamojskiego oddziału klubu kolekcjonera. Eks-
ponaty dostarczyli: Wiktor Szukalski, Tomasz Grzesiak, Bogdan Kowalcze, Zbigniew Korzeniowski, Tomasz 
Siek, Remigiusz Sobejko, Zdzisław Sawicki, Liliana Keller i inni kolekcjonerzy.

WYSTAWA  „Głuszec w kolekcjonerstwie”

Kwiaty przy pomniku leśników polskich
Marek Stańczykowski i Stanisław Kurzeja w imieniu kolekcjonerów oraz Henryk Studnicki w imieniu 
zamojskich myśliwych złożyli kwiaty przed „Pomnikiem Leśników Polskich” na Bukowej Górze w Rozto-
czańskim Parku Narodowym. Myzyczną oprawę zpewnił Krzysztof Kadlez z zespołem „Babrzysko”. Historie 
pomnika przedstawił przedstawiciel RPN z Alfredem Hałasą inicjatorem budowy pomnika.

Przemawia prof. Roman Dziedzic



„Pomnik głuszca”

X Krajowy Zjazd Delegatów KKiKŁ PZŁ

Pomnik głuszca - symbol Roztocza powstał z inicjatywy członków oddziału zamojskiego KKiKŁ, którzy 
idąc za przykładem „Łowca Polskiego” (budowa pomnika Żubra w Białowieży) zainicjowali podobną akcję 
dla myśliwych z Zamojszczyzny i  uhonorowali  klejnot  Roztocza - głuszca, stawiając jego pomnik w Zwie-
rzyńcu. Dzieło artysty Bartłomieja Sęczawy odsłonili uczniowie zwierzynieckich szkół, laureaci konkursu 
plastycznego „Głuszec - symbol Roztocza”.

W obradach uczestniczyło 62 delegatów z 20 oddziałów klubu.  Obrady zaszczycili: prof. Roman Dzie-
dzic - wiceprezes NRŁ, Andrzej Tittenbrun - dyr. Roztoczańskiego Parku Narodowego, Lucjan Grabarczuk 
- prezes ORŁ w zamościu, Urszula Kolman - przewodniczaca Rady Miasta Zwierzyniec, Jerzy Reja przed-
stawiciel RDLP w Lublinie.

Po wręczeniu odznaczeń i wyróżnień Marek Stańczykowski wręczył Włodzimierzowi Grzebieniowskie-
mu akt powołania oddziału tarnowskiego KKiKŁ. 

Wiele upominków i życzeń otrzymał Alfred Hałasa z okazji 85 roczncy urodzin.
Po przemówieniach okolicznościowych zjazd przyjął sprawozdania, udzielił absolutorium zarządowi 

oraz podjął uchwałę w sprawie nowelizacji statutu klubu.

Przed obeliskiem leśników polskich

Z Leszkiem Semaniukiem przy głuszcu z łusek. Pamiątkowa statuetka



Życzenia dla Alfreda Hałasy 
od kolegów kolekcjonerów z 
oddziału katowicko - nowosą-
deckiego.


