Złote Gody
Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej
Polskiego Związku Łowieckiego
Rogi myśliwskie naszych znakomitych klubowych muzyków i sygnalistów Krzysztofa Kadleca, Piotra Cebernika i Andrzeja Jesse – członków zespołu „Babrzysko” przy
ZO PZŁ w Poznaniu, dochowując wielowiekowej tradycji, gromko obwieściły obchody
jubileuszu pięćdziesięciolecia powołania Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.
Na zaproszenie księdza prałata Stanisława Miki, proboszcza parafii pw. Dziesięciu
Tysięcy Męczenników w Niepołomicach i ks. Sylwestra Dziedzica – krajowego kapelana
myśliwych wprowadzono poczty sztandarowe. Zajęły one miejsca w nawach średniowiecznego kościoła, ufundowanego w 1350 r. przez króla Kazimierza Wielkiego. Kolejni władcy, mieszkańcy niepołomickiej siedziby królewskiej modlili się w tej gotyckiej
świątyni w intencji bezpieczeństwa i pomyślnych łowów w nieodległej puszczy pełnej
żubrów, turów i innego zwierza.

Mszę św. celebrują: ks. prałat Stanisław Mika i ks. Sylwester Dziedzic (po lewej)

O mszy do głebi hubertowskiej świadczyły: płynąca z chóru muzyka myśliwska grana przez poznański zespół pod batutą Krzysztofa Kadleca, czytania liturgiczne, szaty
duszpasterzy ze zdobieniami nawiązującymi do legendy św. Huberta, dary ołtarza, zieleń strojów organizacyjnych, symbolika sztandarów związkowych, a przede wszystkim
tematyczne i głębokie w wymowie kazanie wygłoszone przez ks. Sylwestra Dziedzica
krajowego.

Uczestnicy mszy św.

Ks. Sylwester podkreślił między innymi
rolę kolekcjonerstwa w ukazywaniu rzeczywistego wizerunku myśliwych, a pasję kolekcjonerów uznał za szlachetną cechę człowieka,
prowadzącą do samodoskonalenia, przywracania piękna zabytkom kultury i wzbogacania
kulturowego dziedzictwa narodowego.
Na zakończenie mszy ks. Sylwester Dziedzic ofiarował klubowi, na ręce Marka Stańczykowskiego prezesa klubu, płaskorzeźbę
z widzeniem św. Huberta.

Bogdan Kowalcze informuje zebranych o tradycji mszy
hubertowskiej

Ks. Sylwester Dziedzic ofiaruje klubowi płaskorzeźbę z wizerunkiem św. Huberta.
Po prawej Marek Stańczykowski z Bogdanem Kowalcze prezentują podarunek uczestnikom mszy św.

Korowód pocztów sztandarowych i myśliwych w drodze na zamek niepołomicki. Na pierwszym planie Renata i Roman Płatkowie, Mirosław Nowak ze sztandarem oddziału galicyjskiego. W głębi: Krzysztof Mielnikiewicz, Leszek Szewczyk, Marek Busz, ks. Sylwester Dziedzic, prof. Aleksandra Matulewska, prof. Dariusz
J. Gwiazdowicz, Marek P. Krzemień i Rafał Malec

Barwny korowód myśliwski w galowych strojach, ze sztandarami na czele, przemaszerował ulicami Niepołomic na zamek królewski. Podkrakowska rezydencja przebudowywana i modernizowana przez kolejnych władców – zapalonych myśliwych: Władysława II Jagiełłę, Zygmunta I Starego, Królową Bonę i ich syna Zygmunta II Augusta,
zasłużonych także dla kultury polskiej kolekcjonerów, stała się idealnym miejscem do
świętowania klubowego jubileuszu.

Podczas sygnału „Powitanie” granego przez zespół „Babrzysko”. Od lewej: Roman Ptak, Leszek Szewczyk,
prof. Dariusz J. Gwiazdowicz, dr Antoni Papież, Rafał Malec z małżonką, ks. Sylwester Dziedzic

Od lewej: Andrzej Jesse i Piotr Cebernik grają na rogach par force, Paweł Szczygieł, Marek P.Krzemień,
Marek Zuski, Marek Stńczykowski, w drugim rzędzie Marta Jaglarz

Uroczysta akademia prowadzona przez Bogdana Kowalcze – wiceprezesa i Wacława
Gosztyłę – sekretarza klubu, przebiegała w wypełnionej do ostatniego miejsca „Komnacie Akustycznej” z udziałem gości witanych brawami: Romana Ptaka – burmistrza
Niepołomic, Pawła Szczygła – dyrektora RDLP w Krakowie, Rafała Malca – prezesa
Naczelnej Rady Łowieckiej, Bogusława Rataja – łowczego okręgowego z Nowego Sącza,
ks. Sylwestra Dziedzica, Martę Jaglarz – dyrektorkę Muzeum Niepołomickiego.
Prowadzący uroczystość uczcili pamięć zmarłych minutą ciszy, powitali także klubowiczów i osoby im towarzyszące, wymieniając z nazwiska członków honorowych PZŁ:
Marka P. Krzemienia i klubu Izabelę Malec, Leszka Semaniuka, Krzysztofa Mielnikiewicza, Antoniego Papieża, Krzysztofa Kadleca, Jerzego Mikołajczyka i Marka Stańczykowskiego – prezesa klubu, który skierował do zebranych kilka trafnych refleksji i podziękowań.
Prezes stwierdził: „W stuletniej historii Polskiego Związku Łowieckiego nie było
wewnętrznego organu, który by tak, jak KKiKŁ PZŁ, w sposób przemyślany i zorganizowany utrwalał i pomnażał materialny dorobek kulturowy łowiectwa. Z dzisiejszej
perspektywy widać, jak klub się rozwijał, jak podtrzymywana była tradycja, jak wzbogacany był kulturotwórczy dorobek łowiectwa z udziałem jego członków. Parafrazując
słowa poety nie wystarczy pokochać łowiectwo i kolekcjonerstwo, trzeba jeszcze umieć
i chcieć wziąć tę miłość w ręce, nieść ją przez całe życie. Przez 50 lat tę miłość nieśliśmy
– my, tutaj obecni. Mam nadzieję, że będą ją niosły kolejne pokolenia. Rozglądając się
po sali, widzę, jak wielopokoleniowa jest nasza społeczność. Cieszę się tym faktem, bo
dobrze to wróży klubowi na przyszłość, bez względu na jego usytuowanie organizacyjne
w przyszłości. Jestem spokojny, jestem pewien, że myśl poety trafiła na dobry grunt i w
100% się spełni”.
Marek Stańczykowski podkreślił też, „że mimo piętrzących się ostatnimi laty trudności spowodowanych przemianami gospodarczymi, zmianami ustawowymi w łowiectwie, pandemią Covid 19, trudną ostatnio komunikacją z władzami łowieckimi, klubowicze kolekcjonują nadal, szerzą łowiecką kulturę, organizując wystawy centralne,
lokalne i indywidualne, piszą książki i artykuły prasowe, wydają oznaki, walory filatelistyczne, organizują jubileusze oddziałowe, czytają wydawaną od 28 lat „Kulturę Łowiecką” i piszą do niej, z różną częstotliwością, zbierają się na towarzyskich i wymiennych
spotkaniach oddziałowych”.
Kończąc przemówienie, podziękował „dyrekcji niepołomickiego zamku za życzliwe,
zresztą po raz kolejny, umożliwienie pobytu klubowiczom w budowli przesyconej duchem łowiectwa oraz wszystkim organizatorom jubileuszu, w szczególności kolegom
Bogdanowi Kowalcze i Wacławowi Gosztyle, na barkach których spoczął niemal cały
ciężar prac przygotowawczych, wręczając im w imieniu własnym i społeczności klubowej dyplomy z załącznikiem – tradycyjną kulawkę organizacyjną. Podziękowania złożył
prof. dr. hab. Dariuszowi J. Gwiazowiczowi i Krzysztofowi Mielnikiewiczowi za przygotowanie prelekcji związanych z kulturą łowiecką i historią klubu, prezesom i zarządom oddziałów za czasochłonną, społeczną i wymagającą wysiłku pracę organizacyjną,
licznym klubowiczom za urządzanie wystaw zespołowych i indywidualnych, autorom
artykułów i redaktorom „Kultury Łowieckiej” za tworzenie naszego organu prasowego,

Krzysztofowi Mielnikiewiczowi za napisanie monografii klubowej. Podziękował członkom zarządu za wieloletnią współpracę oraz tym wszystkim, którzy nawet w minimalnym stopniu przyczynili się do płynnej działalności i rozwoju klubu.
Rafał Malec wręcza „Złom” Marianowi Stachowowi oraz „Medale Zasługi Łowieckiej”Markowi Kapelskiemu (złoty) i Marcinowi Stanko (brązowy).

Medale Zasługi dla KKiKŁ PZŁ otrzymały
oddziały galicyjski i legnicki. Od lewej: Mirosław Nowak, Roman Płatek, Renata Płatek,
Marian Stachów, Mariusz Rzepczyński, Marek Kapelski oraz członkowie kapituły klubowej Antoni Papież i Jerzy Mikołajczyk

Po trzech latach „tułania się” wniosków o odznaczenia łowieckie, składanych kilkakrotnie przez zarząd klubu (podobno zawieruszały się) do sekretariatu ZG PZŁ, wskutek zabiegów prof. Macieja Kaliskiego – prezesa Kapituły Odznaczeń Łowieckich i uzyskaniu pozytywnej opinii Rafała Malca – prezesa NRŁ można było w Niepołomicach
uhonorować Mariana Stachowa „Złomem”, Marka Kapelskiego „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej” i Marcina Stanko medalem brązowym. Medale za „Zasługi dla KKiKŁ
PZŁ” otrzymali: Roman Badowski, Jan Banaś, Wojciech Bieniasz, Igor Bloch, Maciej
Bogdański, Edward Lech, Henryk Leśniak, Krzysztof Oleszczuk, Bogusław Rataj, Janusz
Siek, Stefan Sochacki, Zbigniew Stec, Marek Zdeb i Jerzy Zieliński.

Członkowie kapituły i odznaczeni „Medalem za Zasługi dla KKiKŁ PZŁ” (od lewej): Jan Banaś, Roman
Badowski, Janusz Siek, Antoni Papież - członek kapituły, Marek Zdeb, Igor Bloch, Henryk Leśniak, Jerzy
Mikołajczyk i Krzysztof Kadlec - członkowie kapituły, Edward Lech, Wojciech Bieniasz, Bogusław Rataj,
Marek Stańczykowski - prezes klubu i Maciej Bogdański

Słowa uznania za osiągnięcia klubowe z podkreśleniem ważnej roli klubu i udziału jego
członków w zapoczątkowanym przed wiekami procesie tworzenia materialnego dorobku kulturowego inspirowanego łowiectwem, ukazywaniu rzeczywistego wizerunku
polskiego łowiectwa, przekazali zebranym Roman Ptak, Piotr Szczygieł i Rafał Malec,
który otrzymał szczególne brawa za przybycie i deklarację współdziałania w realizacji
statutowych działań klubu, przyporządkowanego NRŁ.

Przemawia Rafał Malec - prezes NRŁ w obecności Bogdana Kowalcze i Wacława Gosztyły

Roman Ptak - burmistrz Niepołomic i Marek
Stańczykowski grawertonem

Życzenia klubowi składa Paweł Szczygieł dyrektor RDLP w Krakowie

Akademię uatrakcyjniono wykładami na tematy kulturowe. Prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz interesująco omówił temat „Kultura łowiecka kiedyś, dziś i jutro”, a Krzysztof Mielnikiewicz przedstawił historię KKiKŁ PZŁ i został
uhonorowany wyjątkową statuetką za całokształt
działalności klubowej, w szczególności za wieloletnie redagowanie biuletynu „Kultura Łowiecka” oraz wnikliwe udokumentowanie historii
klubu na 464 stronach monografii jubileuszowej.

Wykłady prowadzą prof. dr. hab. Dariusz J. Gwiazdowicz i Krzysztof Mielnikiewicz (po prawej)

Statuetka jubileuszowa dla Krzysztofa Mielnikiewicza
Wacław Gosztyła, Leszek Szewczyk, Krzysztof Mielnikiewicz, Marek Zuski i Marek Stńczykowski

Przed obiadem uczestnicy zwiedzili wystawę „50 lat Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ” przygotowaną wg scenariusza Marka P. Krzemienia – komisarza
wystawy, ze zbiorów Bogdana Kowalcze, wspomaganego przez Romana Badowskiego
(malarstwo gabinetowe) oraz Zdzisława Korzekwę (porcelana).
Na ekspozycji pokazano niemal wszystkie pamiątki wydane przez klub w całym pięćdziesięcioleciu, zebrane przez Bogdana Kowalcze artefakty i uzupełniono setkami zdjęć,
dyplomów, oryginalnych dokumentów oraz zaproszeń dokumentujących historię klubu.

Katalog i fragmenty wystawy jubileuszowej na zamku w Niepołomicach

„Rodzinna” fotografia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach

W sali reprezentacyjnej hotelu „Novum” podczas wieczornej Gali Jubileuszowej
organizatorzy znaleźli czas, by wcielić w życie, w nieco zmienionej formie, uchwałę zaproponowaną w 2017 r. przez śp. Jerzego Błyszczuka na XI KZD w Kozłówce, wprowadzającą nadawanie tytułu „Kolekcjonera Roku” w kilku kategoriach. Jubileusz 50-lecia
klubu pozwolił wrócić do koncepcji wnioskodawcy i przyznać wyróżnienia potwierdzone dyplomami i upominkiem w nw. kategoriach:
Kolekcjonerstwo: Tomasz Grzesiak, Zdzisław Korzekwa, Bogdan Kowalcze, Izabela
Malec, Antoni Papież, Witold Sikorski, Helena i Marek Stańczykowscy, Karol Utrata.
Bibliofilstwo: Andrzej Głowacki, Henryk Leśniak, Leszek Szewczyk.
Muzyka i sygnalistyka myśliwska: Janusz Gocaliński, Krzysztof Kadlec, Maciej
Strawa, Zespół Muzyki Myśliwskiej „Babrzysko”.
Literatura: Dariusz Gwiazdowicz, Marek Piotr Krzemień, Krzysztof Mielnikiewicz,
Janusz Siek.
Działalność twórcza i artystyczna: Liliana Keller, Zbigniew Korzeniowski, Andrzej
Łada, Sławomir Studziński, Mirosław Szuń.
Animator kultury łowieckiej: Oddział Galicyjski KKiKŁ PZŁ, Oddział Gorzowski
KKiKŁ PZŁ, Wacław Gosztyła, Oddział Wrocławsko-Opolski KKiKŁ PZŁ.
Spotkania myśliwskie: Festiwal Łowiecki w Leżajsku, Hubertus Krynicki Nowosądeckiego Okręgu PZŁ w Krynicy-Zdroju, Lanckorońskie Spotkania z Kulturą Łowiecką w Oddziale Galicyjskim, Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej w Kozłówce, Noworoczne Spotkania Kolekcjonerskie w Oddziale Wrocławsko-Opolskim.

Wyróżnieni w kategorii „Kolekcjoner”: Bogdan Kowalcze,Tomasz Grzesiak, Zdzisław Korzekwa,
Halina i Marek Stańczykowscy, Karol Utrata
UWAGA: Nawiska wszystkich wyróżnionych poszczególnych kategoriach podano w tekście

Wyróżnieni w kategorii „Literatura”: Marek Piotr Krzemień, Dariusz Gwiazdowicz, Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz Siek. Na zewnątrz Bogdan Kowalcze i Wacław Gosztyła - członkowie jury

Krzysztof Kadlec
indywidualnie i
członkowie zespołu
„Babrzysko” Andrzej
Jesse i Piotr Cebernik
wyróżnieni w kategorii „Muzyka i sygnalistyka łowiecka”

Za działalność twórczą i artystyczną wyróżniono m.in.: Lilianę Keller i Zbigniewa Korzeniowskiego

W kategorii „Animator kultury łowieckiej” nagrodzono Wacława Gosztyłę oraz oddziały klubu: galicyjski, gorzowski i wrocławsko opolski

Jubileuszowy nastrój, obecność kolekcjonerskiej braci z całego kraju było dobrą
okazją do wręczenia odznak, nagród i upominków ufundowanych przez redakcję „Kultury Łowieckiej” i oddziały klubu.
Z okazji ukazania się 100 numeru biuletynu wybito, wg projektu Jana Siemaszki,
oznakę nagrodową, częściowo pozłacaną, w
odróżnieniu od oznaki popularnej dostępnej
dla wszystkich członków klubu. Otrzymali ją:
• aktywni członkowie kolejnych redakcji: Krzysztof Mielnikiewicz, Janusz Siek
– redaktorzy naczelni oraz Andrzej Głowacki, Bohdan Jasiewicz, Liliana Keller, Leszek
Krawczyk, Konrad Oleszczuk, Sławomir
Olszyński, Witold Sikorski, Tomasz Sak,
Krzysztof J. Szpetkowski, Józef Wyganowski,
Henryk Leśniak i Leszek Szewczyk odebrali
wyróżnienie w dziedzinie „Bibliofilstwo”

• członkowie zarządu: Marek Stańczykowski, Leszek Szewczyk, Marek Zuski oraz Jan
Siemaszko autor projektu.
• korespondenci z dorobkiem co najmniej 20 artykułów: Wojciech Boczkowski, Andrzej Dobiech, Wacław Gosztyła, Krzysztof Kadlec, Dariusz Knap, Bogdan Kowalcze,
Marek P. Krzemień, Henryk Leśniak, Hubert Ogar, Konrad Oleszczuk, Jerzy Szołtys,
Ryszard Wagner, Zdzisław Ziobrowski.

Wyróżnieni „Odznaką Kultury Łowieckiej”, zdobioną „złotym piórkiem”, za wieloletnią współpracę
z redakcjami biuletynu klubowego. Od lewej: Krzysztof Mielnikiewicz, Krzysztof J. Szpetkowski, Liliana
Keller, Jerzy Szołtys, Henryk Leśniak, Krzysztof Kadlec, Marek Stańczykowski, Tomasz Sak, Bogdan Kowalcze, Marek Zuski, Dariusz Knap, Marek P. Krzemień, Leszek Szewczyk

Pamiątki jubileuszowe przygotowane przez redakcję „Kultuty Łowieckiej”

Oddział legnicki im. Józefa W. Kobylańskiego, z inicjatywy Mariana Stachowa,
wykonał 15 numerowanych odznak oddziałowych z certyfikatem, dla wytypowanych
członków klubu, w dowód wdzięczności za ich wieloletnią współpracę z oddziałem. Marian Stachów, Janusz Kozerski i Mariusz Rzepczyński wyróżnienia wręczyli (wg kolejności otrzymanego numeru): Krzysztofowi Mielnikiewiczowi, Bogdanowi Michalakowi,

Markowi Stańczykowskiemu, Wacławowi Gosztyle, Januszowi Siekowi, Lilianie Keller,
Remigiuszowi Sobejce Tomaszowo Grzesiakowi, Krzysztofowi Kadlecowi i Markowi Liberze.

Zarząd oddziału legnickiego KKiKŁ PZŁ im.
J. W. Kobylańskiego wyróżnił klubowiczów
współpracujących z oddziałem numerowaną
oznaką z certyfikatem.
Od lewej: Marian Stachów - prezes oddziału, Krzysztof Mielnikiewicz (oznaka nr 1/K),
Wacław Gosztyła, Krzysztof Kadlec, Marek
Stańczykowski, Janusz Siek, Liliana Keller,
Tomasz Grzesiak, Remigiusz Sobejko

Henryk Leśniak wręczył Lilianie Keller i Ja-

nuszowi Siekowi nagrody i dyplomy uznania
za zajęcie odpowiednio trzeciego i pierwszego miejsca w Konkursu Fotograficznym
im. Włodzimierza Korsaka, organizowanym
przez Gorzowski Oddział KKiKŁ i ZO PZŁ
w Gorzowie Wielkopolskim.

Po wręczeniu nagród i wyróżnień biesiadowano, dyskutowano i tańczono do późnych
godzin nocnych

W niedzielę przed południem na placu hotelowym kolekcjonerzy klubowi wymieniali, sprzedawali lub kupowali wystawione na giełdzie przedmioty.
Liczne pamiątki jubileuszowe: monografia klubowa, katalog wystawy, 3 arkusze
znaczków spersonalizowanych, pocztowy datownik i R-ka okolicznościowa, 3 dwustronne kartki pocztowe, 2 oznaki, statuetka klubowa po latach wzbudzą miłe wspomnienia.
W opinii uczestników obchody w Niepołomicach były zorganizowane sprawnie,
z rozmachem, odbyły się w koleżeńskiej atmosferze, za co należą się organizatorom,
zwłaszcza Bogdanowi Kowalcze i Wacławowi Gosztyle serdeczne podziękowania.

Pamiątki jubileuszowe

JUBILEUSZ X-LECIA
ODDZIAŁU GALICYJSKIEGO
KLUBU KOLEKCJONERA
I KULTURY ŁOWIECKIEJ PZŁ
W królewskiej Lanckoronie - siedzibie Oddziału Galicyjskiego Klubu Kolekcjonera
i Kultury Łowieckiej, w pierwszych dniach majowego weekendu, na zaproszenie Bogdana Kowalcze - prezesa oddziału spotkali się oficjele, a wśród nich wójt Lanckorony
Tadeusz Łopata, łowczowie okręgowi Michał Jordan (bielsko-bialski), Bogusław Rataj
(nowosądecki), oficjalni przedstawiciele 12 oddziałów klubu z całej Polski (bialskopodlaskiego, gorzowskiego, katowicko - nowosądeckiego, krakowskiego, roztoczańskiego,
świętokrzyskiego, tarnowskiego, warszawskiego, województwa lubelskiego, wrocławsko
-opolskiego, zamojskiego, zielonogórskiego). Licznie przybyli członkowie klubu zaprzyjaźnieni z oddziałem galicyjskim, księża kapelani okręgu beskidzkiego Adam Ciapka
i Bractwa Kurkowego o. Leon Pokorski, członkowie Bractwa Kurkowego z Krakowa,
zarazem członkowie klubu, zastępca redaktora naczelnego „Braci Łowieckiej” Adam
Depka Prądzinski, oraz członkowie jubilaci z rodzinami.

Ze sztandarem klubowym Wacław Gosztyła i Andrzej Głowacki (po prawej)

Podczas mszy św. Wśród braci kurkowych (w środku od lewej) Jan Dziura-Bartkiewicz i Marek Zuski. W drugim rzędzie Bogdan Kowalcze i Krzysztof Mielnikiewicz (po prawej)

Po mszy św. ze sztandarami. Fot.: Marek Busz

Po mszy św. odprawionej w kościele św. Jana Chrzciciela przez ks. proboszcza Jana
Bobrka w asyście księży kapelanów barwny korowód braci łowieckiej w strojach organizacyjnych pod sztandarami okręgów bielsko-bialskiego i krakowskiego, KKiKŁ PZŁ,
oddziałów: galicyjskiego, gorzowskiego, katowicko-nowosądeckiego, tarnowskiego,
zamojskiego oraz miejscowego koła łowieckiego „Myśliwiec” przemaszerował ulicami
Lanckorony do Gminnego Ośrodka Kultury, by przedstawiciele władz i delegacji mogli
z autentyczną szczerością wygłosić laudacje skierowane do prezesa, zarządu i członków oddziału galicyjskiego, potwierdzone słowem pisanym na okolicznościowych dyplomach, grawertonach, dedykacjach i innych upominkach. Po wystąpieniu inaugura-

Poczet sztandarowy Oddziału Tarnowskiego.
Od lewej: Wiesław Szura, Zbigniew Szura,
Roman Bukowski

Przemarsz korowodu myśliwskiego do Gminnego Ośrodka Kultury

Rozpoczęcie uroczystości. Od lewej: Tadeusz Łopata, Marek Stańczykowski, Michał Jordan,
Marek P. Krzemień, Krzysztof Mielnikiewicz, Zdzisław Zimny

cyjnym Bogdana Kowalcze przemawiali i życzenia składali m.in.: wójt gminy Tadeusz
Łopata z dyr. GOK Małgorzatą Dziadkowiec, Marek Stańczykowski w imieniu zarządu
KKiKŁ PZŁ, Michał Jordan - łowczy okręgowy z Bielska Białej, prof. Maciej Kaliski
- przewodniczący Kapituły Odznaczeń Łowieckich, Jan Dziura-Bartkiewicz – Prezes
Okręgu Krakowskiego Zjednoczenia Bractw Kurkowych oraz przedstawiciele oddzia-

Goście uroczystości jubileuszowej

Od lewej: Igor Bloch, Henryk Leśniak, Zbigniew Korzeniowski, Tomadz Grzesiak. W drugim
rzędzie od prawej: Jerzy Szołtys, Roman Badowski

łów, Liliana Keller z Januszem Siekiem (roztoczański), Henryk Leśniak (gorzowski),
Jerzy Szołtys (katowicki) Krzysztof Mielnikiewicz z Igorem Blochem (warszawski), Zbigniew Kozioł (bialskopodlaski), Marek Busz (zielonogórski), Tomasz Sak (zamojski).
Wszyscy mówcy nie skąpili słów uznania, gratulacji i życzeń na kolejne lata działalności.
Władze klubowe z satysfakcją informowały, że Oddział Galicyjski KKiKŁ, mimo wieku

Na pierwszym planie Jan Siemaszko, Roman i Renata Płatkowie. Z tyłu od lewej: Wiesław Szura, Zbigniew Szura Roman Bukowski oraz Marek Busz z żoną

Na pierwszym planie Grzegorz Kropop, po prawej Zbigniew Kozioł i Tomasz Sak

Marek Stańczykowski w imieniu zarządu klubu składa życzenia na ręce członków oddziału
galicyjskiego. Z tyłu Janusz Siek, Marek Zuski i Wacław Gosztyła - członkowie zarzadu klubu

Bogdan Kowalcze przyjmuje list gratulacyjny od przedstawicieli oddziału warszawskiego
Krzysztofa Mielnikiewicza i Igora Blocha

Łowczy Okręgowy Michał Jordan (po lewej), z
odznaczonymi Medalami
za Zasługi dla Łowiectwa
Bielskiego: Michałem Wójcickim - medalem srebrnym i Bogdanem Kowalcze
- medalem złotym

Łowczy Okręgowy Michał Jordan (po lewej), prof. Maciej Kaliski - przewodniczący Kapituły
Odznaczeń Łowieckich PZŁ z odznaczonymi brązowymi Medalami za Zasługi dla Łowiectwa
Bielskiego: Magdaleną Wilkońską-Klimszą, Pawłem Krajewskim, Krzysztofem Sawickim, i IreneuszemTylibą

Członkowie Oddziału Galicyjskiego KKiKŁ PZŁ. Od lewej Bogdan Kowalcze, Piotr
Trzeboński, Stanisław Boczkaja, Józef Skudlarski, Michał Wójcicki, Janusz Cyganek, Mirosław Nowak, Grzegorz Skokoń, Michał Jordan, Marek Piotr Krzemień, Roman Płatek,
Renata Płatek, Kazimierz Kaczmarczyk, Andrzej Battek, Krzysztof Sawicki, Marek Kubis, Ireneusz Tyliba, Paweł Krajewski, Magdalena Wilkońska-Klimsza, Janusz Klimsza,
Krzysztof Ostafin, Tomasz Janiszewski

młodzieńczego, w porównaniu z innymi oddziałami może poszczycić się największymi
osiągnięciami, zwłaszcza w wystawiennictwie, organizacji spotkań kulturalno-edukacyjnych i integracyjnych, prowadzeniu działalności wydawniczej - książek, falerów i innych pamiątek.
Godziny wieczorne, dla wytrwałych nocne, będą niezapomnianymi przez klubowiczów biesiadnymi rozmowami, podczas których nadrabiano stracony czas zabrany
przez pandemicznego wirusa. Śpiew słyszano podobno pod niedaleką Babią Górą.

GALICYJSKI
Z SIEDZIBĄ W LANCKORONIE
RYS HISTORYCZNY
(fragment książki jubileuszowej Klub
Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ
1972-2022
autorstwa Krzysztofa Mielnikiewicza
Wiosną 2012 r. Bogdan Kowalcze i Marek P. Krzemień, członkowie krakowskiego oddziału klubu, skupili wokół siebie kilku kolekcjonerów: Tomasza Janiszewskiego, Krzysztofa Sawickiego, Waldemara Smolskiego, Bogusława Urbanowicza
i powołali Galicyjski Oddział Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ z siedzibą w Lanckoronie, z zamiarem prowadzenia dynamiczniejszej i efektywnej pracy
kolekcjonerskiej. Na zebraniu założycielskim 28.07.2012 r. z udziałem 13 kolekcjonerów wybrano zarząd w składzie: Bogdan Kowalcze – prezes, Waldemar Smolski
– sekretarz, Roman Płatek – skarbnik oraz Komisję Rewizyjną: Krzysztof Sawicki
– przewodniczący, Paweł Krajewski – członek.
Bardzo intensywną, trwającą do dzisiaj pracę, niemal we wszystkich dziedzinach
łowieckiej kultury, rozpoczęto z inicjatywy Marka P. Krzemienia, w październiku
2012 r., „Lanckorońskimi Spotkaniami z Kulturą Łowiecką”, goszczącymi co kwartał początkowo w hotelu „Modrzewiówka”, następnie w Gminnym Ośrodku Kultury. Przeprowadzono 24, cieszące się dużym uznaniem i powodzeniem imprezy,
o atrakcyjnej tematyce z udziałem wielu wybitnych naukowców, działaczy kultury,
kolekcjonerów, artystów, preparatorów, ekspertów w różnych dziedzinach łowiectwa.
Swoją wiedzą, talentem i zbiorami dzielili
się: Marek P. Krzemień – prowadzący spotkania, Krzysztof Kadlec (muzyka myśliwska), Jarosław Janicki (rysownik, literat),
Wojciech Plewiński (fotografik), Magdalena
Langer (fotografik), Bogdan Kowalcze (kolekcjoner), Tadeusz Mirczewski (wydawca
książek), Waldemar Smolski (kolekcjoner,
publicysta), Krzysztof Mielnikiewicz (filatelista, publicysta), Wojciech Gąsienica-Byrcyn (przyrodnik, pisarz), Krzysztof

Marek Stańczykowski wręcza Bogdanowi Kowalcze akt powołania oddziału galicyjskiego
KKiKŁ PZŁ

Od lewej: Paweł Krajewski, Paweł Morawski, Janusz Cyganek, Adam Jędrocha, Władysław Kamusiński, Renata Płatek, Roman Płatek, Bogdan Kowalcze, Waldemar Pociask, Hubert Zwinczak, Bogdan
Urbanowicz, Janusz Klimsza, Waldemar Smolski, Marek P. Krzemień

Medal upamiętniający
założycieli oddziału

Wnęczak (preparator), Zbigniew Bonczar (sokolnik), Krzysztof Lechowski (mistrz
kuchni myśliwskiej), Leszek Szewczyk (bibliofil), Jerzy Błyszczuk (kolekcjoner,
działacz klubowy), Paweł Morawski (kolekcjoner, specjalista elaboracji amunicji)
Roman Badowski (kolekcjoner), Zbigniew Korzeniowski (falerysta, artysta malarz).
Większość prelegentów przygotowała wystawy korespondujące z tematyką wykładów, a organizatorzy, każde ze spotkań, upamiętnili okolicznościową broszurką.
Spotkania uatrakcyjniały muzycznie „Kwiczoły” z Wisły, Gminna Orkiestra Dęta
z Lanckorony, „Hubertus” z Kwidzyna. Ostatnie XXIV spotkanie było poświęcone
Markowi P. Krzemieniowi z okazji jego 60-lecia pracy twórczej.
Od listopada 2018 r. w ramach nowego cyklu pt. „O kulturze łowieckiej z jej
twórcami” – Marek P. Krzemień, w ramach działalności oddziału klubu, rozpoczął
wywiady z twórcami, zapełniając przestrzeń po zakończonych „Lanckorońskich
Spotkaniach z Kulturą Łowiecką”. Do roku 2020 odbyło się ich pięć, gośćmi wieczoru byli: Julian Huta – autor książek, bieszczadzki myśliwy – legenda, Hubert Zwinczak

Przykładowe wydawnictwa towarzyszące wszystkim lanckorońskim spotkaniom z kulturą łowiecką

– artysta, Czesław Kanafek – twórca replik broni, Wojciech Plewiński – fotografik, Mirosław Szuń – artysta malarz. Spotkania upamiętniają foldery opracowane
przez Marka P. Krzemienia.
Kolejnymi corocznymi ważnymi w środowisku imprezami są Festiwale Pieśni
Myśliwskiej i Galicyjskie Giełdy Kolekcjonerskie, organizowane lub współorganizowane przez oddział, towarzyszące corocznym otwartym imprezom samorządowym prowadzonym od 2013 r. na zabytkowym rynku lanckorońskim (Jarmarki
Świętojańskie, Festiwale Pieśni Myśliwskiej, Jubileusze Klubowe). Giełdom towarzyszą występy artystyczne, wystawy Bogdana Kowalcze (pocztówki, falery) i fotografie oraz wydawnictwa klubowe Marka P. Krzemienia.
Ściśle integracyjny i hołdujący wielowiekowej tradycji charakter mają corocznie
organizowane spotkania wigilijne. W latach 2012-2014 odbywały się w restauracji
„Hellada”, ówczesnej tymczasowej siedzibie oddziału, w 2015 r. w Strzeżowie po
polowaniu wigilijnym, w 2016-2017 r. w Lanckoronie podczas wieczorów kolędowych, w latach 2018-2019 w Biertowicach. Spotkania mają nastrojowy przebieg,
przy tradycyjnym wigilijnym stole i kolędach. Z okazji Nowego Roku oddział wydaje opracowane przez Michała Wójcickiego kolekcjonerskie kalendarze.
Wymowną inicjatywą Waldemara Smolskiego są coroczne „Refleksyjne spacery
alejkami cmentarza Rakowickiego w Krakowie”, który oprowadzając klubowiczów,
opowiada o zasłużonych myśliwych spoczywających na tej nekropolii.
Do tradycji weszły polowania oddziałowe w zaprzyjaźnionych kołach łowieckich.

Lanckorońskie spotkania kolekcjonerskie, wigilijne, giełdy, festiwale pieśni myśliwskiej, polowania
oddziałowe utrwalone zostały fotograficznie przez Magdalenę Langer i Marka P. Krzemienia

Pochowani są tam m.in. honorowi członkowie Polskiego Związku Łowieckiego
– Witołd Ziembicki i Władysław Szafer, a także gen. Józef Stiller, prof. Teodor Marchlewski i wielu innych. Uczestnicy spacerów zapalają na grobach myśliwych znicze,
pozostawiają chorągiewki z logo naszego oddziału oraz napisem „Pamięci tych, którzy byli przed nami”, a kapelan krakowskich myśliwych o. Tadeusz Popiela inicjuje
wspólną modlitwę (Krzemień, b.r.: nlb.).

W 2015 r. odbyły się dwa polowania w Charsznicy, następne w KŁ „Myśliwiec”
w Lanckoronie (2016) i w Radziszowie (2017, 2018) na zaproszenie Kazimierza
Kaczmarczyka – prezesa KŁ „Szarak” i członka klubu.
Jedną z najmocniejszych stron kolekcjonerów oddziału galicyjskiego jest zdolność wystawiennicza, dzięki zbiorom jego członków, w szczególności Bogdana
Kowalcze. Kolekcja prezesa eksponowana jest na wystawach indywidualnych lub
stanowi podstawowy człon wystaw ogólnoklubowych. W latach 2012-2021 oddział
organizował, współorganizował, bądź użyczał eksponatów na dziesiątki wystaw,
z których na szczególną uwagę zasługują: „Kolekcjonerstwo – nasza pasja” – Zamek
Kapituły Pomezańskiej w Kwidzynie (2013), „Straż łowiecka i lasowa” – Hubertus
Expo, Warszawa (2014), „Myśliwska Galicja – wczoraj i dziś” – Zamek Habsburgów w Żywcu (2015), „Święci patroni łowiectwa w kolekcjonerskich zbiorach braci
łowieckiej. Muzeum Archidiecezjalne, Poznań (2015), „Sztuka użytkowa w łowiectwie” – Warszawa, Sejm (2016), „Święci patroni myśliwych” – Sejm (2016), „Polskie wystawy i ekspozycje łowieckie” – Ośrodek Kultury Leśnej, Gołuchów (2017),
„Kolekcjonerzy Dianom” – Hubertus Expo, Warszawa (2017), „Łowiectwo na Ziemi Zielonogórskiej 1923-2018 – Zielona Góra (2018), „Łowy i historia” – Kongres
Kultury Łowieckiej, Pułtusk (2018), „Święty Hubert w kolekcjonerstwie” – Zamek
Pułtusk (2018), „Myśliwi w obronie niepodległości” Warszawa, Sejm (2018), „Leśnicy i myśliwi w obronie niepodległości” – Konferencja w Janowie Lubelskim
(2018), „Historia polskich organizacji łowieckich w świetle dokumentów” – XXIV
KZD PZŁ Sękocin Stary (2018), „Galicyjskie Łowy”. Wystawa ze zbiorów Bogdana
Kowalcze, Leszka Szewczyka, Muzeum Niepołomickiego – Niepołomice (2019/20),
„Myśliwska sztuka użytkowa” – wystawa ze zbiorów Romana Badowskiego, Zdzisława Korzekwy i Bogdana Kowalcze – Niepołomice 2020/21), „Kulturotwórcza
rola łowiectwaˮ – Sejm RP 2021, „50 lat KKiKŁ PZŁˮ – Niepołomice 2021-2022.
Członkowie oddziału udostępniają swoje bogate zbiory na wystawy w muzeach i podczas lokalnych uroczystości. Do ważniejszych zaliczyć można: „Zegary
i pogodomierze” w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (2017), „Diana”
we Wschowie (2017), „Cietrzew w sztuce” w Koszęcinie (2017), „Metaloplastyka
w kolekcjonerstwie łowieckim ze zbiorów Bogdana Kowalcze” – Muzeum w Uza

rzewie (2018), „Falery kół łowieckich okręgu beskidzkiego”– Żywiec (2018), Pamiątki krakowskich kół łowieckich – Niepołomice (2018).
Na odrębną prezentację zasługuje jubileusz pięciolecia Galicyjskiego Oddziału
KKiKŁ PZŁ, który odbył się w dniach 17-18.06. 2017 r. w królewskiej Lanckoronie.
O randze wydarzenia świadczyła obecność przedstawicieli władz okręgowych PZŁ
z Bielska-Białej, Krakowa, Przemyśla i Zielonej Góry, Członków Honorowych PZŁ,
Bractwa Kurkowego z Krakowa, wójta Lanckorony i przedstawicieli prasy łowieckiej oraz licznie przybyłych przedstawicieli oddziałów klubu wraz z jego współzałożycielem Witoldem Sikorskim. Podczas uroczystej mszy w kościele pw. św. Jana
Chrzciciela ks. Jan Bobrek poświęcił sztandar wyszyty wg projektu Marka P. Krzemienia, nadany wcześniej i przekazany przez Marka Stańczykowskiego Bogdanowi
Kowalcze. Przemarsz barwnego korowodu myśliwskiego ulicami Lanckorony zakończył się w GOK, gdzie odbyła się II część jubileuszu w ramach XX Jubileuszowych Spotkań z Kulturą Łowiecką. Obejmowały one:
• prawykonanie fanfary okolicznościowej skomponowanej przez Krzysztofa Kadleca i przekazanie zapisu nutowego utworu prezesowi oddziału,
• przemówienia przedstawicieli władz i zaproszonych gości, którzy złożyli gratulacje oddziałowi, wyrażając wysokie
uznanie i podziękowania za wyjątkową aktywność na arenie galicyjskiej i
polskiej kultury łowieckiej. W dowód
uznania Beskidzka ORŁ przyznała
oddziałowi Złoty Medal Zasługi dla
Łowiectwa Beskidzkiego. Prezesowi
oddziału Kapituła Medalu Zakonu Kawalerów Orderu Złotego Jelenia przyKrzysztof Kadlec w asyście Bogdana Kowalcze
znała medal Poloniae Culturae Venagra fanfarę jubileuszową oddziału

Książka (album) i oznaka jubileuszowa

Poświęcenie sztandaru przez ks. Jana Bobreka w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Lanckoronie

tionis Bene Merenti, a Bractwo Kurkowe w Krakowie medal Memoria Gratum

Facit. Również zaproszeni goście oprócz listów gratulacyjnych przekazali oddziałowi upominki. Zarząd i członkowie oddziału zapraszani są na liczne imprezy organizowane w całym kraju, przynależą do różnych organizacji i stowarzyszeń, zasiadają
w centralnych organach związku okręgów i kół. W komisji kultury NRŁ działają
Marek P. Krzemień i Bogdan Kowalcze, a w komisjach okręgów krakowskiego – 6
i beskidzkiego – 7 członków. Członkowie oddziału publikują w krakowskim „Myśliwcu”, „Kulturze Łowieckiej”, „Łowcu Galicyjskim”, gdzie mają swoją szpaltę.
Piszą książki i opracowują katalogi wystaw, wydają kalendarze i klubowe kartki
świąteczne. Do najaktywniejszych należą (należeli): Marek Piotr Krzemień, Bogdan
Kowalcze, Magdalena Wilkońska-Klimsza, Waldemar Smolski, Michał Wójcicki,
Jerzy Błyszczuk.

Uczestnicy jubileuszu w Gminnym Ośrodku Kultury w Lanckoronie

Pamiątki z imprez i uroczystości
Statuetka nagrodowa „Myśliwiec Lanckoroński”

Oddział szczególną wagę przykłada do dokumentowania wydarzeń klubowych.
Wydaje oznaki, medale, karty pocztowe, stemple okolicznościowe, kalendarze, publikacje, foldery, inne pamiątki kolekcjonerskie.

Przygotowania do obchodów 10-lecia oddziału zaplanowanych na kwiecień
2022 r. rozpoczęto pół roku wcześniej. Odbędą się one tradycyjnie w Lanckoronie.
Rozpocznie je msza św. i akademia okolicznościowa z udziałem władz samorządowych i łowieckich. Biesiada hubertowska, giełda kolekcjonerska to tylko niektóre
z zaplanowanych imprez towarzyszących spotkania jubileuszowego.
Kolejna monografia, proporczyk i oznaka dziesięciolecia na trwałe zapiszą wydarzenie w kronikach oddziału, klubu i PZŁ.
Liczba członków na dzień 30.11.2021 r. wynosiła 35 osób – w tym 2 członków
honorowych oddziału – Marek P. Krzemień i Henryk Karnas. W skład zarządu wcho-

dzą: Bogdan Kowalcze – prezes, Michał Wójcicki – sekretarz, Piotr Trzeboński –
skarbnik. Komisja rewizyjna: przewodniczący – Krzysztof Sawicki, członek – Ireneusz Tyliba. Pozostali członkowie oddziału: Andrzej Battek, Stanisław Boczkaja,
Tomasz Borkowski, Janusz Cyganek, Michał Ficek, Tomasz Janiszewski, Adam Jędrocha, Michał Jordan, Kazimierz Kaczmarczyk, Anna Kania, Janusz Klimsza, Artur
Kopacz, Miłosz Kościelniak-Marszał, Paweł Krajewski, Marek Kubis, Józef Kukuła, Wiesław Malinowski, Tomasz Marszałek, Mirosław Nowak, Krzysztof Ostafin,
Renata Płatek, Roman Płatek, Waldemar Pociask, Marek Rydz, Grzegorz Skokoń,
Józef Skudlarski, Kazimierz Sucheta, Bogusław Urbanowicz, Magdalena Wilkońska-Klimsza, Krzysztof Wnęczak. Odeszli z oddziału: Bogusław Bauer, Bogusława
Bauer, Stanisław Bürger, Peter Koczor, Barbara Piekutowska, Waldemar Smolski,
Stanisław Szczyrba, Hubert Zwinczak. Zmarli: Jerzy Błyszczuk, Jan Giemza, Marek
Gorączko, Władysław Kamusiński, Paweł Morawski.

