
KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA I 
LITERATURY ŁOWIECKIEJ 

Wspomnienie z lat 
członkostwa 1989 - 2006 

Opracował Krzysztof Mielnikiewicz 

Konferencja szkoleniowa we Włocławku z udziałem 
Kazimierza Białego – przewodniczącego komisji 

szkoleniowej PZŁ i Zygmunta Jóźwiaka – autora tekstów o 
języku łowieckim dała początek klubowi językowemu o 

czym pisano w Łowcu Polskim. 
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Uwagi: 

Istnieją nieco sprzeczne informacje na 
temat  procesu powstawania klubu, 
wygłaszane lub podawane na piśmie w 
prasie i literaturze. Informacje te powinny 
być zweryfikowane po przestudiowaniu 
archiwum KMLiJŁ będącego zapewne w 
rękach rodziny Zygmunta Jóźwiaka. Nie 
można ostatecznie stwierdzić czy powstał 
od razu klub, czy powstała wcześniej 
sekcja językowa przy komisji szkoleniowej.  

Pierwsza inicjatywa 
Z. Jóźwiaka. Postulat 
zaproponowany na 
naradzie we 
Włocławku 23.04. 
1989 r. 



Uwagi: 
1. Uwaga 1 – Zygmunt Jóźwiak w publikacji 
pokonferencyjnej pt.  „Spotkania z Kulturą 
Łowiecką” –pisał w artykule o historii klubu: 

We Włocławku  23.04.1989 roku 
zdecydowano o powołaniu Klubu 
Miłośników Języka Łowieckiego 



 Uwaga 2 – Zygmunt Jóźwiak w  artykule „Brac-
two Językowych oszołomów” – opublikowanym 
w „Echo Puszczy Kurpiowskiej” nr 2/1993 r. 

Okres między  
16 stycznia 1991 roku, a 23 stycznia 1993 r.   



Zebranie założycielskie (inauguracyjne) Klubu 
Miłośników Języka Łowieckiego przy Komisji 
Szkoleniowej NRŁ odbyło się 16 listopada 
1990 roku z udziałem dr. Kazimierza Białego – 
przewodniczącego Komisji Szkolenia przy NRŁ, 
Leszka Rybackiego – kierownika Działu 
Szkolenia ZG PZŁ, pierwszego opiekuna klubu i 
Zygmunta Jóźwiaka – pierwszego prze-
wodniczącego klubu, inicjatora jego pow-
stania. 
Na zebraniu założycielskim Z. Jóźwiak został 
wybrany przewodniczącym i wygłosił referat 
pt. „O potrzebie opracowania nowego 
słownika łowieckiego”. Wnioski z tego 
referatu stały się programem działania klubu. 
Powstawała korespondencyjnie lista 
adresowa zapisujących się do klubu 
myśliwych. 



Na anons w Łowcu Polskim  ŁP  
(nr 11/1989  r.) odpowiedziało  

32 myśliwych – kandydatów do klubu. 





Wg zapisków prasowych i książkowych 
wynika że: 

1. Wniosek przedstawiony przez Zygmunta 
Jóźwiaka dotyczący powołania sekcji językowej 
przy Komisji Szkoleniowej NRŁ  pojawił się 
podczas narady przewodniczących 
wojewódzkich komisji szkoleniowych, 
zorganizowanej w dniach 22-23 kwietnia 1989 r.  
przez dr. Kazimierza Białego, ówczesnego  
przewodniczącego tej komisji. 

2. Na tej naradzie zapadła też decyzja, poparta 
przez Tomasza Łąckiego – przewodniczącego ZG 
PZŁ o powołaniu Klubu Miłośników Języka i 
Literatury Łowieckiej.  Można domniemywać, że 
sekcja językowa przy komisji szkoleniowej 
formalnie nie powstała, a jedynie Zygmunt 
Jóźwiak indywidualnie współpracował z komisją 
szkoleniową i z Kazimierzem Białym. 

3. 16 listopada 1990 formalnie powołano Klub 
Miłośników Języka Łowieckiego  
 
 



List do członków z listy adresowej Klubu 





Formuła działania klubu była specy-ficzna.  
1. Zebrania nie były protokółowane (być może notatki  

z zebrań sporządzał Zygmunt Jóźwiak, bowiem w hi-
storii klubu dokładnie opisał, kiedy, jakie, czyje i na 
których zebraniach referaty zostały wygłoszone. 

2. Uczestniczyło w nich zaledwie kilka osób zapraszanych 
przez przewodniczącego, a sprawy ważne omawiano 
listownie, rzadziej telefonicznie. 

3. Nie było zarządu klubu, a jedynie przewodniczący, nie 
opłacano składek, członkowie nie posiadali 
dokumentu potwierdzającego przynależność do 
klubu. 

4. Ustalenia kierunków działania były ustne, a ich 
realizacja dyskutowana była na zebraniach rocznych  
i plenarnych (dwa razy w ciągu 13 lat – Czempiń, 
Poznań). Ponadto ukazało się kilka artykułów (4 - 5)  
w ŁP i EPK i Kulturze Łowieckiej o działalności 
klubowej. 

5. Za czasów Z. Jóźwiaka nie pamiętam aby były 
jakiekolwiek wybory. Było rzeczą naturalną, że 
przewodniczącym jest Zygmunt Jóźwiak. 

 
 



Niebawem do klubu wstąpili znani myśliwi (pisarze, 
naukowcy, redaktorzy, aktorzy) jak prof. Władysław 
Dynak, Stefan Schmidt i inni. Zebrania Klubu odbywały 
się na ogół raz do roku, w składzie kilkuosobowym. 
Pierwsze, w którym uczestniczyłem odbyło się 23 
stycznia 1993 roku. Poświęcone było przygotowaniu  
plenarnego zebrania w Czempiniu oraz dyskusji na 
temat programu działania. Pamiętam, że uczestniczyli w 
nim: 
(Zygmunt Jóźwiak, Władysław Dynak, Bronisław Sałuda, 
Krzysztof Mielnikiewicz, Edward Szałapak, Hubert 
Surmacz, Bohdan Szucki, Joanna Leśniak – kolejny 
opiekun klubu z ramienia ZG PZŁ (1992-1996) i kilku 
innych członków) 

Łowiectwo w 

poezji polskiej 

Prof. dr. hab. 
Władysław Dynak i inni 
członkowie klubu dzieli 
się informacjami na 
temat  nowości 
wydawniczych. 



Rozpoczęła się współpraca z Łowcem Polskim i z „Echo 
Puszczy Kurpiowskiej”, wymiana korespondencji między 
członkami klubu. W „Łowcu Polskim” i w „Echo Puszczy 
Kurpiowskiej” pisali na tematy językowe W. Dynak,  
Z. Jóźwiak i Edward Szałapak. Recenzje książek zamieszczał 
Krzyszotof Mielnikiewicz. 

Kwartalnik ostrołęckiej organizacji łowieckiej.  
Informacje na temat pisma w wykładzie o historii prasy 
lokalnej . 







Plenarne zebranie Klubu 
Miłośników Języka Łowieckiego w 

Czempiniu, 
 26-27 czerwca 1993 roku. 



Jarosław Gaweł 

Bronisław 
Mrozowski 

Joanna Leśniak 

Krzysztof 
Mielnikiewicz 

Stefan Schmidt 

Prof. Z. Pielowski 

Tomasz Konarski 

Alicja Jachiewicz 



Prof. Władysław Dynak 

Bohdan Szucki Edward Szałapak 









Pod nową nazwą 
9 września 1994 roku odbyło się zebranie aktywu  
klubu z udziałem kilkunastu członków. Zmieniono 
nazwę na: 
 
KLUB MIŁOŚNIKÓW JĘZYKA I LITERATURY ŁOWIECKIEJ 

 
Wykład zatytułowany  Wojski i Sędzia znawcy tradycji 
łowieckiej wygłosił profesor Władysław Dynak. 



7 września 1995 roku Bronisław Sałuda wygłosił wykład 

pt. „Polskie kobiety w łowiectwie”  
Jesienią 1996 roku na zebraniu klubowym gościli: Zygmunt 
Jóźwiak, Władysław Dynak, Edward Szałapak, Krzysztof 
Mielnikiewicz, Marek Maldis, Stefan Schmidt, Joanna 
Leśniak, Jarosław Gaweł i Adam Zieliński. Stefan Schmidt 
recytował wiersze debiutującego poety – leśnika, a Marek 
Maldis nagrał krótkie wypo-wiedzi członków klubu do 
programu telewizyjnego. 

Marek Maldis 

Zygmunt Jóźwiak 

K. Mielnikiewicz 
Stefan Schmidt 

Edward Szałapak Adam Zieliński 

Władysław Dynak 



Marek Maldis Władysław Dynak Edward Szałapak 

Władysław Dynak 

Joanna Leśniak otrzymuje 
podziękowanie za opiekę nad 
klubem 

Jarosław Gaweł – nowy 
opiekun klubu (1996-1998) 



11.09.1997 roku na dorocznym zebraniu Edward 
Szałapak wygłosił  odczyt „Co proponuję 
czytelnikom myśliwskim”. 
 
25.11.1998 roku na dorocznym zebraniu 
Zygmunt Jóźwiak wygłosił  odczyt pt. „Czy 
wyrażenie zwierzyna łowna jest pleonazmem”. 

15-16 września 2001 roku  
Poznań - Uzarzewo 



Referaty wygłosili: 
 
1. Władysław Dynak – „Erotyka i łowy, czyli o 

funkcjonalności kodu łowieckiego w języku, 
literaturze polskiej i folklorze. 

2. Zygmunt Jóźwiak – „Łowiecki komizm języ-
kowy” – odczytał Kazimierz Biały. 

3. Joanna Ircha – „Literacka kariera Czarnego 
Myśliwego w poezji romantycznej”. 

4. Bronisław Sałuda – „O dwóch polowaniach 
królów polskich w Prusach Książęcych” 

5. Stefan Pańtak – „O przedwojennej lite-
raturze łowieckiej. Próba charakterystyki. 
Sylwetki mniej znanych autorów.” 

6. Ewa Grabek – „O ilustracjach łowieckich w 
Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza.” 

7. Krzysztof Mielnikiewicz – Wprowadzenie do 
bibliografii łowieckich czasopism regio-
nalnych i klubowych. 

8. Joanna Leśniak – „Kilka  uwag o współ-
czesnych  zadaniach Łowca Polskiego” 

9. Zygmunt Jóźwiak – „Historia Klubu Mi-
łośników Języka i Literatury Łowieckiej” 



Joanna Leśniak 

Krzysztof Mielnikiewicz, Bogdan Szucki i Konrad Oleszczuk 



Na sali obrad 



Na sali obrad 



Na sali obrad 





Zygmunt Jóźwiak 



Nadzwyczajne Walne Zebranie  
20 marca 2004 r. 

Władysław Dynak – przewodniczący 
Przemysław Gromada – wiceprzewodniczący 
Krzysztof Daszkiewicz - członek 

Walne Zebranie KMJiLŁ  
9 października 2004 r. 

Władysław Dynak – przewodniczący 
Przemysław Gromada – członek 
Krzysztof Daszkiewicz – członek 
Stanisław Karwecki - członek 



Walne Zebranie 
KMJiLŁ  

16.04.2005 r. 

Prof. dr hab. oznaczany „Medalem Św. Huberta” 
Andrzej Lipka dekoruje prof. W. Dynaka okolicznościową odznaką 
klubową. 



Kolejne odznaki 
otrzymują: Halina 
Nehring, Konrad 
Oleszczuk, Krzysztof 
Mielnikiewicz, Józef 
Wyganowski. 









W 2005 roku po zmianie zarządu klubu Krzysztof 
Daszkiewicz rozpoczął wydawanie biuletynu klubowego. 

W 2006 r. wystąpiłem z Klubu, który funkcjonuje  
nadal, a jego przewodniczącym jest Jan J. Jóźwiak. 


